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1. „Zakończenie lata” na Rynku.
2. W parku za Domem Kultury w Chwałowicach, gdzie 

odbył się festyn, bawiły się tłumnie całe rodziny.
3. Dożynkową koronę niosą mieszkanki Gotartowic.
4. Zespół z Węgier na dożynkach w Popielowie.
5. Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik” na festynie  

w Boguszowicach.
6. Międzynarodowa Gala Folkloru w Niedobczycach 

– tańczy zespół z Serbii.
Zdjęcia: (r), S
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Znamy już datę wyborów samorządowych – do urn 
wyborczych pójdziemy 12 listopada br. W Rybniku, na kolejną 
4–letnią kadencję, wybierzemy członków Rady Miasta oraz 
prezydenta –  ludzi, którzy będą mieć zasadniczy wpływ na 
przyszłość naszego miasta. 

To od nas, wyborców, zależy natomiast kto zasiądzie w fotelach 
radnych i kto weźmie odpowiedzialność za rozwój Rybnika. By ułatwić 
naszym Czytelnikom decyzję, chcemy na naszych łamach przybliżyć 
programy ugrupowań wystawiających listy kandydatów na radnych 
oraz potencjalnego gospodarza miasta. 

Proponujemy zatem każdemu zarejestrowanemu komitetowi 
wyborczemu nieodpłatnie 1 stronę w „Gazecie Rybnickiej”, która 

ukaże się 29 października br., by mogły na niej zaprezentować swój 
program oraz kandydatów do Rady Miasta i Sejmiku Woj. Śląskiego. 
Natomiast po pół strony oddajemy do dyspozycji zarejestrowanym 
kandydatom na prezydenta miasta.

Będzie również możliwość wykupienia dodatkowej powierzchni 
reklamowej zgodnie z cennikiem Biura Ogłoszeń, jednak w ograni-
czonym zakresie.

Prosimy zatem pełnomocników ugrupowań chętnych do zapre-
zentowania się na naszych łamach o kontakt z redakcją celem 
omówienia szczegółów. Na gotowe, złożone materiały w formie 
elektronicznej czekamy do 13 października br.

Drodzy Rybniczanie!
Przygotowujemy się do perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007–2013. 

To kilkuletni okres wyznaczający ramy poszczególnych budżetów jednorocznych UE. Mechanizm 
ten usprawnia funkcjonowanie Wspólnoty i chroni przed corocznymi długotrwałymi sporami 
o strukturę unijnego budżetu. 

Obecna perspektywa finansowa określa wielkość unijnych wydatków na lata 2000–2006. Nowy 
plan finansowy będzie przyjęty w gronie 25 państw członkowskich, a jego ważną częścią będzie 
pomoc finansowa przewidziana na rozwój gospodarczy biedniejszych państw i regionów UE. Polska 
według obecnego projektu stanie się jednym z największych odbiorców takiego wsparcia.

W naszym województwie trwają obecnie negocjacje w sprawie wyznaczenia dużych kluczo-
wych projektów, które mają zostać wpisane na listę inwestycyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego przyszłej perspektywy finansowej 2007–2013. Proponowaniem takich ponadlokalnych zadań do realizacji 
przy unijnym wsparciu zajmują się subregiony. Nasz – subregion zachodni, którego jestem przewodniczącym – już 
stanął na wysokości zadania. Przedstawiciele gmin i powiatów tej części województwa jednomyślnie przyjęli stosowną 
uchwałę podczas ostatniego Zgromadzenia Ogólnego związku. Tym samym wybrali największe inwestycje, które powin-
ny powstać przy udziale pieniędzy unijnych. Wspólny wybór i jednogłośna akceptacja dużych projektów inwestycyjnych 
jest kolejnym potwierdzeniem skuteczności i dobrej współpracy przedstawicieli samorządu terytorialnego. Jest również 
potwierdzeniem słuszności powołania kilka lat temu międzygminnego Związku Subregionu Zachodniego, który z powo-
dzeniem spełnia swoją rolę. Mogę śmiało powiedzieć, że koledzy samorządowcy z pozostałych subregionów naszego 
województwa patrzą zazdrością na nasz związek i możliwości błyskawicznego osiągania konsensusu wśród zrzeszonych 
w nim 28 gmin i powiatów.

Wśród sześciu subregionalnych propozycji znalazł się również projekt z Rybnika: „Budowa i przebudowa kluczowych 
dróg oraz obiektów inżynierskich, rozprowadzających tranzyt z autostrady A1 z węzła w Rowniu oraz komunikują-
cych cały subregion z węzłem autostrady A4 w Bojkowie”. Chodzi w nim o budowę północnej obwodnicy Rybnika 
(II i III etap), wschodniej obwodnicy miasta (V etap) oraz przebudowę drogi wojewódzkiej nr 935 (Raciborska, Żorska). 
Jego realizacja pozwoli na wycofanie ruchu tranzytowego z centrum miasta, co z pewnością ułatwi nam wszystkim 
poruszanie się samochodem po mieście. Ostateczna jednak decyzja w sprawie zakwalifikowania naszego projektu do 
dofinansowania należy do marszałka województwa.

Korzystanie z pieniędzy unijnych, to obecnie najlepsza droga rozwoju Rybnika. Nie stać nas na to, aby zdecydowaną 
większość obecnych dużych inwestycji realizować tylko z budżetu miasta. Stać nas jednak na zabezpieczenie wkładu 
własnego miasta – pieniędzy niezbędnych do inwestowania przy unijnym wsparciu.

 Z serdecznym pozdrowieniem
 Adam Fudali
 Prezydent Rybnika
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Kampania wyborcza na łamach „GR”
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Sesyjny prolog
Już na początku sesji prezydent Adam 

Fudali wprowadził zmiany do porządku 
sesji, proponując rozpatrzenie czterech 
dodatkowych uchwał, co spotkało się z jed-
nogłośnym poparciem ze strony radnych.  
Z kolei radna Krystyna Stokłosa (RIO) zgłosiła 
zastrzeżenia do protokołu z poprzedniej sesji, 
zwracając uwagę na fakt, że część wypowiedzi 
nie została w nim ujęta, gdyż nie nagrał ich 
system rejestrujący obrady. Radna uznała, że 
protokół jest niekompletny, sugerowała więc 
dodatkowe wyposażenie osoby sporządzającej 
protokół, aby w przyszłości uniknąć podob-
nych zdarzeń. Prowadzący wspomnianą już 
nadzwyczajną sesję RM wiceprzewodniczący 
Jan Mura, przeprosił za zaistniałą sytuację, 
a przewodniczący Michał Śmigielski wyraził 
przekonanie, że był to jednorazowy „wypadek 
przy pracy”. 

Prezydent o mieście, 
prezes o stowarzyszeniu, 
radni o nagrodzie…

Swoją informację o pracach w mieście 
prezydent rozpoczął od informacji o sprze-
daży nieruchomości, dzięki którym do kasy 
miasta wpłynęło ponad 253 tys. złotych. 
Znaleziono nabywców m.in. na nieruchomość 
niezabudowaną przy ul. Sosnowej i nierucho-
mość z kortami tenisowymi przy ul. Piłsudskie-
go. A. Fudali wspomniał też o oddaniu do użytku 
estrady na terenie Zespołu Szkół Wyższych, 
dobiegających końca remontach Rybnickiego 
Centrum Kultury i budynku po Zespole Szkół 
Zawodowych przy ul. Karłowicza dla potrzeb 
Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej oraz  
o uroczystym otwarciu przedszkola w Golejo-
wie: — Teraz każda rybnicka dyrektorka marzy 
o zarządzaniu podobnie nowoczesną placówką 
— komentował. (O ZSP nr 4 w Golejowie oraz 
o innych pracach remontowych, jakim poddano 
obiekty szkolno–przedszkolne czytaj na str. 21). 
Trwa też budowa systemu monitoringu wizyjne-
go Śródmieścia, boiska ze sztucznej trawy wraz 
z zapleczem na Rudzie, modernizowany jest 
Plac Wolności. Rozpoczęły się również prace 
remontowe Domu Kultury w Boguszowicach, 
zamontowano kolejne nowe siedziska w hali 
widowiskowo – sportowej w tej dzielnicy. Ru-
sza budowa kompostowni odpadów roślinnych  

na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej i remont 
ul. 1 Maja. Trwają również procedury przetar-
gowe dla wielu zadań. 

Sporo uwagi prezydent poświęcił też klu-
czowym projektom, które będą realizowane ze 
środków europejskich w Subregionie Zachod-
nim w okresie 2007 – 2013. Projekty zostaną 
umieszczone na liście zadań priorytetowych wo-
jewództwa śląskiego i nie będą objęte procedurą 
konkursową. Większość z nich związana jest  
z transportem (więcej na stronie 3). — Pozostały 
nam do wykonania zadania, o których marzymy, 
m.in. II, III i V etap obwodnicy — mówił prezy-
dent, dodając przy tym, że w Rybniku marzenia 
często się spełniają. W dalszej części sesji radny 
Wiesław Zawadzki (SLD) nawiązał do tematu 
tych marzeń. 

Prezydent wspominał również o finansowych 
nadużyciach w Rybnickich Służbach Komu-
nalnych i nieprawidłowościach w Zakładzie 
Gospodarki Mieszkaniowej oraz o spotkaniu 
z dyrektorem Oddziału PKP w Katowicach, 
którego tematem były m.in. kwestie wciąż 
przedłużającego się czasu przejazdu pociągiem 
na trasie Rybnik – Katowice i problemy doty-
czące komunikacji drogowej, gdyż zbyt wąskie 
i niskie wiadukty kolejowe stwarzają trudności 
i zagrożenia w ruchu. Prezydent mówił też  
o imprezach kulturalno–sportowych, jakie 
miały miejsce w mieście w czasie wakacji oraz 
o podsumowaniu projektu „Odziedzicz pracę”: 
— Początkowo byłem sceptycznie nastawiony do 
tego przedsięwzięcia, ale już widać jego pierwsze 
efekty — mówił prezydent, a o projekcie czytaj 
na str. 27. 

Gościem sesji był przewodniczący zarządu 
rybnickiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Jan 
Motyka, który przedstawił radnym sprawozda-
nie z 25–letniej działalności Koła na terenie 
miasta. Zwrócił on uwagę na dobrą współpracę 
z samorządem Rybnika, władzami tej i poprzed-
nich kadencji oraz z organizacjami, instytucjami  
i wieloma osobami, którym nie jest obojętny 
los osób z niepełnosprawnością intelektualną.  
— W naszej 25–letniej działalności dopisywało nam 
szczęście do władz i osób dobrze nam życzących 
i wspierających — mówił J. Motyka, dziękując 
wszystkim ludziom dobrej woli. A wyrazem tego 
były jubileuszowe upominki wykonane przez 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
które otrzymali wszyscy radni i prezydenci.  
O tym jak ważną rolę odgrywają WTZ w życiu 

ich uczestników opowiadały też goszczące na sesji 
warsztatowiczki Justyna Liszkowska i Justyna Bu-
nalska, które prezydent obdarował upominkami. 
A. Fudali dziękował też J. Motyce za zaanga-
żowanie, a M. Śmigielski wyraził przekonanie, 
że gorące serca wszystkich osób związanych  
z rybnickim Kołem pozwolą jak dotychczas na 
realizowanie kolejnych zadań i projektów dla 
dobra innych. (Więcej o jubileuszu rybnickiego 
Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym na stronie 25). 

 Nie były to jedyne sympatyczne chwile 
posiedzenia. W imieniu radnych głos zabrał 
również szef klubu BSR Romuald Niewelt, 
który podziękował prezydentowi, wszystkim 
służbom, ale również całej Radzie Miasta 
– opozycji i rządzącym za sukces, jaki odniósł 
Rybnik zajmując pierwsze miejsce w rankin-
gu samorządów dziennika „Rzeczpospolita”  
w kategorii dużych miast na prawach powia-
tu. Zdaniem radnego BSR–u to osiągnięcie 
przekłada się bezpośrednio na lepsze życie 
mieszkańców, których RM reprezentuje.  
O rybniczanach mówił też prezydent: — To nie 
tylko nasz sukces, ale przede wszystkim mieszkań-
ców, którym go dedykuję — mówił prezydent.  
A w imieniu Rady Miasta radny Niewelt wspól-
nie z Leszkiem Kuśką i Kazimierzem Ziębą 
(SdPl) wręczyli kwiaty na ręce prezydenta, które 
obdarowany przekazał „pierwszemu urzędniko-
wi miasta” czyli sekretarz Danieli Lampert.

Budżet zmieniony
Projekt uchwały w sprawie zmian  

w budżecie miasta na 2006 rok omówił 
tradycyjnie skarbnik Bogusław Paszenda, 
a że było ich dosyć sporo, skupmy się na 
wybranych. W wyniku aktualizacji kosztów  
i uwzględnienia 7% podatku VAT zwiększył się 
udział Kompanii Węglowej w kosztach remontu 
budynków przy ul. Andersa w Niedobczycach, 
w związku z czym Kompania przekaże miastu 
6% kosztów realizowanego przedsięwzięcia,  
tj. kwotę wyższą o 6.501,88 zł od pierwotnie przy-
jętej. Do budżetu miasta wprowadzono również 
dotację z budżetu państwa w wysokości 25.000 zł  
na realizację zadań dotyczących utrzymania 
grobów i cmentarzy wojennych. W związku  
z informacją marszałka województwa śląskiego  
o uzyskaniu zgody na dofinansowanie ze środ-
ków Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego adaptacji wieży ciśnień 
na cele turystyczno–rekreacyjne na terenie 
zabytkowej kop. „Ignacy” w Niewiadomiu, ko-
nieczne stało się uaktualnienie montażu finanso-
wego tego przedsięwzięcia, gdyż dotychczasowy 
był jedynie szacunkowy, co zostało uwzględnio-
ne w kilku punktach tej uchwały. Zwiększenie 
dochodów o 8.488.391,00 zł jest związane 
m.in. z refundacją wydatków z Europejskiego 
Funduszu Regionalnego w ramach ZPORR 
na modernizację RCK (5.184.306,64 zł),  
przebudowę układu komunikacyjnego ul. Raci-

Najistotniejsza uchwała tego posiedzenia dotyczyła nowych taryf  
w komunikacji miejskiej, co nie znaczy, że kilkanaście pozostałych 
projektów przeszło bez echa. Dyskusje potwierdziły, że radni dobrze 
wykorzystali prawie dwumiesięczną przerwę w obradach i po wakacjach 
ze zdwojoną siłą przystąpili do pracy. 

Sesja Rady Miasta – 13 września 

Bilet do przyszłości 
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c.d. na stronie 6

borska–Dworek (2.578.655,97 zł) i skrzyżowania 
Rudzka–Podmiejska (642.057,51 zł). Skarbnik 
poinformował też o zwiększeniu wydatków, 
podyktowanym koniecznością złożenia wnio-
sku w sądzie arbitrażowym w sprawie sporu  
z wykonawcą kanalizacji Hydrobudową 9, któ-
ra wystąpiła o milion złotych odszkodowania  
z tytułu różnic kursowych i o 8,9 mln zł z tytułu 
poniesionych strat. Wniesienie wniosku do 
sądu wiąże się z wydatkiem rzędu 400 tys. USD,  
a zastępstwo procesowe – 130.000 zł. Ponadto 
zwiększenie wydatków o kwotę 35.746 zł jest 
związane z dotacjami dla rybnickich przedszkoli: 
P nr 21 (15.746 zł – w związku z otwarciem no-
wego oddziału), P nr 41 (15.000 zł na odprawy 
emerytalne) i P nr 35 (5.000 zł na wywóz nie-
czystości). Natomiast 7.000 zł przeznaczono na 
awaryjną wymianę okien w OPP „Przygoda”, 
ponad 64.000 zł na remont dachu Muzeum, 
a 210.000 zł dla MOSiR–u na zakup oleju 
opałowego oraz wyposażenia trzech boisk do 
siatkówki plażowej. 

W związku ze zmianą harmonogramu robót 
oraz zmniejszeniem wartości kosztorysowej po 
przetargu na modernizację Drogi Krajowej nr 78  
zmniejsza się planowane wydatki o 6.690.368 zł,  
a o 78.193,90 zł wydatki na wspomnianą już 
adaptację wieży ciśnień. Kwestia wprowadze-
nia zmian do harmonogramu robót DK nr 78  
szczególnie zainteresowała radną RIO K. 
Stokłosę, która chciała wiedzieć, jakie prace 
zostały przesunięte, a radny Stanisław Stajer 
(RIO) nawiązał do tematu zmniejszenia warto-
ści kosztorysowej zadania. Prezydent wyjaśniał, 
że plany mają to do siebie, że się zmieniają,  
a J. Mura zmian w harmonogramie upatrywał 
m.in. w upałach, które skutecznie utrudniały prace 
drogowe. Ostatecznie po krótkiej dyskusji radna  
K. Stokłosa stwierdziła, że oczekuje konkret-
nych wyjaśnień, które uzyska podczas spotkania 
z wiceprezydentem Józefem Cyranem. 

W uchwale czytamy również o przeniesionych 
środkach na dotacje dla SP nr 1 w Śródmieściu 
z przeznaczeniem na remont kuchni, a oszczęd-
ności przetargowe na kompostowni odpadów 
roślinnych w kwocie 90.000 zł przeznacza 
się na uzupełnienie wydatków związanych  
z montażem systemu alarmowego w moderni-
zowanym Miejskim Domu Pomocy Społecznej. 
Radni zmienili też plany przychodów i wydat-
ków oświatowych zakładów budżetowych oraz 
wieloletnie programy inwestycyjne. Zmiany nie 
ominęły też planów finansowych Gminnego oraz 
Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. A dotyczyły one m.in. 
zwiększenia środków na dotacje na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków, gdyż 
zaplanowane zostały już w pełni wykorzystane,  
a ciągle napływają nowe wnioski. Przy tej okazji 
radny Bronisław Drabiniok (PO) dowiedział się 
od wiceprezydenta J. Cyrana, że najwięcej ta-
kich wniosków składają mieszkańcy Chwałęcic, 
dzielnicy, w której nie ma i w najbliższym czasie 
nie planuje się budowy kanalizacji. Zwiększono 

też środki na dotacje do modernizacji systemów 
grzewczych, co ucieszyło radnego BSR Kazi-
mierza Salamona, który stwierdził, że to dobre 
zjawisko, potwierdzające, że mieszkańcy coraz 
częściej montują w swoich domach nowoczesne 
kotły, zastępując nimi stare, zanieczyszczające 
środowisko. W dalszej części dyskusji radny SLD 
przywołał temat marzeń, które choć spełniają 
się w mieście, nie spełniają się w Boguszowi-
cach–Osiedlu, gdyż żadna z wielkich inwestycji 
nie doczekała się tam realizacji. — Ma pan rację, 
ale jesteśmy blisko, coraz bliżej — odpowiadał 
prezydent, a jako przykład podał remont DK  
w Boguszowicach. Zanim uchwałę poddano pod 
głosowanie, radny St. Stajer wymienił uwagi  
z prezydentem miasta na temat kosztów budowy 
ronda przy ul. Raciborskiej – Dworek, a Henryk 
Ryszka (BSR) postulował szybsze rozpoczęcie 
prac związanych z przebudową boiska w Radzie-
jowie i remontem zaplecza boiska w Niedobczy-
cach, zważywszy, że przetarg na te roboty został 
już rozstrzygnięty. Budżetowe zmiany poparło 
18 radnych, 5 wstrzymało się od głosu.  

Uchwały po korekcie
W czerwcu radni przyjęli dwie uchwały  

w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na budowę kanali-
zacji w dzielnicach Chwałowice oraz Nie-
wiadom Górny, Gaszowice i Jejkowice. Jak 
wyjaśniał skarbnik, redagując projekty uchwał 
wzorowano się na podobnych, przyjmowa-
nych od 2001 roku, których Regionalna Izba 
Obrachunkowa wcześniej nie podważała. Tym 
razem jednak kolegium RIO zakwestionowało 
zapisy w obydwu uchwałach, argumentując, że 
zaciąganie pożyczek i kredytów jest wyłączną 
kompetencją organu stanowiącego. Radni 
jednogłośnie zmienili więc sporne uchwały,  
a poprawki dotyczyły podstawy prawnej  
i sformułowania „upoważnić prezydenta do 
zaciągnięcia pożyczki”, które zastąpiono okre-
śleniem „zaciągnąć pożyczkę”.    

Na plusie i minusie
Jak co roku radni zapoznali się ze 

sprawozdaniem z działalności spółek  
z udziałem miasta za rok 2005. Przedsta-
wił je wiceprezydent Rybnika Jerzy Frelich, 
informując, że w minionym roku miasto było 
udziałowcem w 4 spółkach z o.o. Dwie z nich 
odnotowały zyski – „Wrębowa” sp. z o.o. (wy-
nik finansowy 379.419,65 zł), w której miasto 
ma 1684 udziały warte 842 tys. zł oraz PWiK, 
którego wynik finansowy to 2.243.245,47 zł,  
a miasto posiada w tej spółce 219.329 udziałów; 
każdy wart jest 500 zł. Kolejny rok strat zano-
towały natomiast Zakłady Mięsne „Maćko”  
w likwidacji (130.375,89 zł straty) z 668 udziała-
mi miasta wartymi 33.400 zł oraz spółka Hossa 
(wynik finansowy ujemny 1.106.232,68 zł),  
w której miasto ma 3.438 udziałów, a jeden wart 

jest 500 zł. I właśnie kondycja tej spółki wzbu-
dziła najwięcej uwag i pytań radnych, na które 
nie uzyskali jednak odpowiedzi. Pytali bowiem 
o kwestie nie związane z przedmiotem informa-
cji przedstawionej przez wiceprezydenta – St. 
Stajer o wysokość zarobków prezesa i wynik fi-
nansowy dwóch hoteli i restauracji, jakimi Hos-
sa zarządza, Andrzej Wojaczek (PiS) o obecne 
kompetencje byłej pani prezes, W. Zawadzki 
o pensje i milionowe straty spółki, a radny  
B. Drabiniok podkreślał, że w normalnych 
warunkach taka firma już dawno ogłosiłaby 
upadłość. Zdaniem J. Frelicha, w tym wypadku 
należy zwrócić uwagę nie tylko na kapitał za-
kładowy spółki, ale na jej majątek, który co naj-
mniej 15–krotnie ten kapitał przekracza. Wice-
prezydent przekonywał, że postępuje zgodnie 
z uchwałą, która obliguje do przedstawienia 
bilansów i udziałów miasta w poszczególnych 
spółkach, a którą radni sami przyjęli w takim, 
a nie innym kształcie: — Jeżeli RM uznaje,  
że uchwałę należy zmienić, może to zrobić. Póki 
co stosujemy się do tej, która obowiązuje obecnie 
i nie mogę podawać informacji wbrew temu do 
czego uchwałą zobowiązała mnie Rada Miasta. 
Argument ten nie przekonał jednak opozycji, 
która twierdziła, że Rada ma prawo znać 
wszystkie interesujące ją szczegóły. W sukurs 
wiceprezydentowi przyszedł przewodniczący 
M. Śmigielski, który ponownie zwrócił uwagę 
na fakt, że J. Frelich przedstawił informację, 
do jakiej został zobligowany uchwałą, a pytania 
nie dotyczące sprawozdania mogą być zadane 
na komisjach. Kończąc dyskusję K. Stokłosa 
wystąpiła z propozycją, aby Hossa przedstawiła 
program naprawczy spółki, gdyż obecnie po-
siada doskonałe warunki do poprawy wyników 
finansowych. Wiceprezydent J. Frelich stwier-
dził, że taki wniosek RM może sformułować, 
z czego radna RIO skorzystała. St. Stajer pytał 
jeszcze o przyczyny tak dużych strat tej spółki, 
ale wiceprezydent odpowiedział, że nie doko-
nywał takiej analizy. Sprawozdanie nie było 
przedmiotem głosowania. 

Wyremontujmy zabytki
Radni ustalili też zasady udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane przy zabyt-
kach wpisanych do rejestru zabytków, nie 
stanowiących własności gminy. Ze względu 
na materiały i przygotowanie zawodowe wy-
konawców, specjalistyczne prace, o których 
mowa, należą często do bardzo kosztownych. 
Dlatego nie mając wsparcia finansowego, 
prywatni właściciele zabytków rezygnują  
z prac konserwatorskich, narażając niejedno-
krotnie zabytki na zniszczenie. Wychodząc 
zatem z założenia, że pomoc finansowa ze 
strony Rybnika może być ważnym wkładem 
lokalnego samorządu w opiekę nad zabytka-
mi, które stanowią przecież wizytówkę miasta  
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i podnoszą jego walory kulturowe i turystycz-
ne, zdecydowano się przygotować uchwałę, 
która umożliwi udzielanie dotacji celowej 
właścicielom zabytków. Zgodnie z zapisami 
w projekcie, może ją uzyskać podmiot, który 
posiada tytuł prawny do zbytku. Dotacja może 
być udzielona w wysokości do 50% nakładów 
koniecznych na wykonanie prac, a w sytuacji 
kiedy zabytek posiada wyjątkową wartość histo-
ryczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga 
przeprowadzenia złożonych pod względem 
technologicznym prac lub też stan zachowania 
zabytku wymaga niezwłocznego rozpoczęcia 
robót – do 100% nakładów. Wnioskodawca 
składa wniosek prezydentowi do 15 sierpnia 
roku poprzedzającego rok budżetowy, a wnioski 
na 2007 rok mogą być składane w terminie 30 
dni od daty wejścia w życie tej uchwały. Oczywi-
ście w sytuacjach uzasadnionych, kiedy zabytek 
jest zagrożony, wniosek może być złożony bez 
zachowania wyznaczonych terminów. Ponadto 
uchwała reguluje jakie dokumenty należy 
dołączyć do wniosku, jakimi kryteriami będzie 
kierować się prezydent rozpatrując go i co jest 
podstawą rozliczenia dotacji. Jak poinformował 
referujący temat Jerzy Frelich, decyzję o przy-
znaniu dotacji podejmie Rada Miasta w formie 
uchwały, a przekazanie środków nastąpi na pod-
stawie umowy, która określa m.in. szczegółowy 
zakres robót, termin rozpoczęcia i zakończenia 
prac, tryb kontroli oraz warunki i sposób zwro-
tu dotacji niewykorzystanej. Uchwałę radni 
poparli przy 5 głosach wstrzymujących się, co 
było odzwierciedleniem wcześniejszej dyskusji, 
w której St. Stajer zastanawiał się, na ile projekt 
może miastu zaszkodzić, biorąc pod uwagę ilość 
i stan zabytków nie będących własnością miasta 
i czy w związku z powyższym, uchwały nie na-
leżałoby doprecyzować. Radny przekonywał, że 
ustawodawca nie obliguje miasta do jej przyjęcia, 
a skala zjawiska nie jest znana i nie wiadomo, 
jakie uchwała wywoła skutki. Nawiązał też do 
nieobecności na sesji miejskiego konserwatora 
zabytków. Fakt, że konserwator nie wziął udziału 
w posiedzeniu był też argumentem dla radnego 
W. Zawadzkiego za wstrzymaniem się od głosu. 
Tymczasem J. Frelich tłumaczył, że nic nie stoi 
na przeszkodzie, by konserwatora zaprosić  
i zapewniał, że nie wiedział o takim postulacie 
ze strony radnych, gdyż na komisji pojawiła się 
jedynie prośba o przybliżenie listy zabytków, ja-
kie znajdują się w mieście, co też wiceprezydent 
na sesji uczynił. W ten sposób miał przekonać 
radnych, że po wejściu w życie uchwały, miastu 
z pewnością nie grozi finansowa „plajta”. W po-
dobnym tonie wypowiadał się radny Kazimierz 
Zięba, który zwrócił uwagę na zapis w uchwale, 
który każdorazowo w gestii RM pozostawia wy-
rażenie zgody na przyznanie dotacji i ustalenie 
jej wysokości. — To Rada będzie o wszystkim 
decydowała — przekonywał. — Ocalmy od za-
pomnienia i zachowajmy dla przyszłych pokoleń 
zabytki, które mają wielką wartość.        

Ruch w nieruchomościach
Jak zwykle radni zajęli się uchwałą  

w sprawie nabycia, zamiany, zbycia nieru-
chomości oraz ustanowienia służebności 
gruntowej. W zdecydowanej większości było to 
związane z budową etapu II i III obwodnicy pół-
nocnej, ale nie tylko. Radnych zainteresowała 
również sprawa zbycia udziałów w nieruchomo-
ści zabudowanej budynkiem przy ul. Chrószcza, 
które gmina uzyskała na skutek spadku po 
osobach fizycznych, które zmarły bezpotomnie. 
W budynku, o którym mowa, mieszka krewna 
tych osób, zainteresowana nabyciem udziałów 
w rodzinnej nieruchomości. Aby to ułatwić za-
proponowano jej 95% bonifikatę od ustalonej 
ceny. Radny St. Stajer uzyskał też dodatkowe 
informacje na temat nabycia od elektrowni 
„Rybnik” terenu, na którym funkcjonuje przy-
stań żeglarska przy ośrodku „Kotwica”, a Józef 
Ibrom (BSR) zauważył, że część osób, które 
zapoznają się z treścią uchwały, np. w Internecie 
może ją mylnie zinterpretować, z uwagi na brak 
zapisu o zbyciu danej nieruchomości jedynie  
w przetargu. J. Frelich wyjaśnił, że gmina może 
zbywać nieruchomości wyłącznie w drodze 
przetargu, a w sytuacji kiedy istnieje możliwość 
zbycia bezprzetargowo, odpowiedni zapis na ten 
temat zawsze pojawia się w uchwale. Projekt 
poparli wszyscy radni.   

Skonsultują… 
Kolejne trzy uchwały przedstawiła wice-

prezydent miasta Ewa Ryszka, a pierwsza 
z nich dotyczyła procedur konsultacji 
społecznych z udziałem przedstawicieli 
społeczności lokalnej. Jest to związane  
z przystąpieniem Rybnika do kolejnej edycji 
akcji „Przejrzysta Polska”, a uchwała określa 
tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych 
w dwóch zakresach: działań realizowanych  
w ramach wieloletniego programu inwestycyjne-
go przy udziale mieszkańców i przedsiębiorców 
oraz rocznego programu współpracy miasta  
z organizacjami pozarządowymi i innymi orga-
nizacjami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, przy udziale przedstawicieli or-
ganizacji i innych podmiotów prowadzących 
działalność na terenie miasta oraz mieszkańców 
poprzez swoich przedstawicieli w zarządach  
i radach dzielnic. Uchwała ma charakter po-
rządkowy, bo takie wymagania postawił audytor. 
Określa ona przebieg konsultacji i tryb ich zwo-
ływania, a radni przyjęli ją przy jednym głosie 
wstrzymującym. 

Statut poprawiony    
Radni dokonali zmian w statucie Ośrod-

ka Leczniczo–Rehabilitacyjnego dla Dzieci 
Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo 
im. Jana Pawła II. W ramach pobytu dzien-
nego placówka oprócz świadczeń zdrowot-
nych zapewnia dzieciom również wyżywienie.  

Z uwagi na fakt, że przebywają one w ośrodku 
ok. 8 godzin dziennie, a kwestia wyżywienia 
nie jest uregulowana w ustawie o zakładach 
opieki zdrowotnej, do statutu ośrodka nale-
żało wprowadzić stosowny zapis. Ponadto, jak 
wyjaśniała E. Ryszka, w związku ze zmianą 
ustawy o finansach publicznych, która likwiduje 
środki specjalne, a wprowadza dochody własne 
jednostek budżetowych, konieczne stało się 
dokonanie zmian, które dostosują statut do 
obowiązujących przepisów prawa. Propozycję 
radni przyjęli bezdyskusyjnie jednogłośnie. 

Wynagrodzenie ustalone
W związku z utworzeniem z dniem  

1 września Ośrodka Adopcyjno–Opiekuń-
czego (więcej w poprzednim numerze „GR”) 
zaistniała konieczność podjęcia uchwały  
w sprawie najniższego wynagrodzenia 
i wartości punktu w tej placówce. I tak 
najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla 
pracowników Ośrodka Adopcyjno–Opiekuń-
czego w pierwszej kategorii zaszeregowania 
wynosić będzie 650 zł. Rada zaakceptowała 
też propozycję dyrektora ośrodka Arkadiusza 
Andrzejewskiego, w sprawie ustalenia wartości 
jednego punktu w wysokości 4,00 zł. Uchwałę 
przyjęto jednogłośnie.

Ukochane dziecko radnego...
...Ryszki, jak określił stosunek radnego 

z Niedobczyc do idei e-biletu jego kolega 
zza sesyjnego stołu, wreszcie przyszło, 
przynajmniej formalnie, na świat.. Rad-
ni przyjęli nowy regulamin podróżowania 
oraz wysokość opłat komunikacji miejskiej 
organizowanej przez Zarząd Transportu 
Zbiorowego, jaki w związku z wprowadzeniem 
elektronicznego biletu wejdzie w życie w listo-
padzie br. Nowością regulaminu są głównie 
zasady nabycia i obsługi Elektronicznej Karty 
Miejskiej będącej nośnikiem e–biletu. Pierw-
sze miesiące po wprowadzeniu systemu mogą 
być dla pasażerów trudne, jednak referujący 
projekt uchwały wiceprezydent Józef Cyran 
uważa, że posługiwania się e–kartą nauczy 
raz dwa (...) jeden sprytny łeboń w rodzinie, 
mając na myśli przedstawiciela młodszego, 
będącego za pan brat elektroniką, pokolenia. 
Szczegółowy instruktaż nabywania karty 
i posługiwania się nią przedstawiamy na 
str. 10. Tam też znajduje się gotowy do 
wycięcia wniosek, który trzeba złożyć, by 
e–kartę otrzymać. Nie muszą się martwić 
osoby po 70. roku życia, bo, tak jak dotąd, 
dla nich przejazdy są bezpłatne i e–biletu 
posiadać nie muszą. Radny H. Ryszka, wy-
rażając zadowolenie z faktu, że projekt, za 
wdrożeniem którego lobbował kilka lat, jest 
na finiszu, chciał z radości powtórzyć nawet 
słynny gest b. premiera Marcinkiewicza.  
W zamian podziękował wszystkim, którzy  
w realizację projektu byli zaangażowani, ma-
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jąc przekonanie, że usprawni on i uszczelni 
system miejskiej komunikacji. Oczywiście 
radni nie kryli obaw: radny B. Drabiniok 
miał wątpliwości czy w godzinach szczytu 
konieczność dwukrotnego (przy wejściu i wyj-
ściu) przesunięcia karty przed czytnikiem nie 
spowoduje opóźnień kursów, proponował też 
abolicję na dzień 1 listopada, od kiedy e–bilet 
ma obowiązywać, by nie utrudniać podróży 
osobom, które przyjechały na groby bliskich 
spoza Rybnika. Chociaż papierowych biletów 
w kioskach już nie będzie, jednorazowy bilet, 
w formie papierowego wydruku kasowego, 
można będzie otrzymać u kierowcy. I właśnie  
o jego 3 złotową cenę, wywiązała się najbar-
dziej gorąca dyskusja. Radny Wiesław Za-
wadzki, który nie był zadowolony z wyjaśnień 
w czasie omawiania tej uchwały na komisji, 
stwierdził oburzony, że realizacja projektu 
jest tylko przykrywką dla podwyżki cen biletów 
miejskiej komunikacji, wyliczając wzrost aż  
o 43% w stosunku do aktualnej ceny tj. 2,10 zł.  
Taką interpretację zdecydowanie odrzucił  
J. Cyran, przypominając, że dziś bilet u kierow-
cy kosztuje 2,50 zł, co już wyliczenia radnego 
burzy, a insynuacje jakoby za wprowadzeniem 
systemu stała chęć podwyżki cen, jest krytyką 
absolutnie nieuprawnioną. Ponadto podniesie-
nie ceny bilety u kierowcy ma zachęcić miesz-
kańców do nabywania i korzystania z e–biletu, 
co koszt przejazdów generalnie obniży. 
Jednak radny Bolesław Korzeniowski (SLD), 
chociaż całą inicjatywę ocenił wysoko, zasu-
gerował zwiększenie liczby MPS czyli miejsc, 
gdzie można e-kartę nabyć. Przyjeżdżanie  
z odległej dzielnicy do centrum, by nabyć czy 
doładować kartę, może być uciążliwe.  Złożył 
formalny wniosek, by wyjściową cenę biletu 
obniżyć z 3 zł do 2,5 zł, co jednak w głosowaniu 
przepadło. J. Cyran zapewnił, że cennik został 
zaakceptowany przez Terenowe biuro NSZZ 
„Solidarność”. Cennik biletów z rozbiciem 
na różne opcje publikujemy w „Monitorze 
Miejskim” na str. 47 „GR”.           

Zgodnie z nowymi taryfami, za przejazd do 
dwóch przystanków zapłacimy tylko 1 zł, powy-
żej – 2,10 czyli tak jak obecnie. Tańsza będzie 
również przesiadka – jeśli w ciągu 15 minut 
po wyrejestrowaniu się z jednego autobusu, 
wsiądziemy w inny (oba przejazdy w granicach 
miasta), zapłacimy za drugi przejazd tylko 1 zł, 
czyli razem 3,10, a nie jak dziś – 4,20. Warunek 
jest jeden: nie możemy zapomnieć o wyreje-
strowaniu się przy wyjściu z autobusu czyli 
przesunięcia karty przed urządzeniem, by 
mogło ono „zwrócić” nam różnicę pomiędzy 
pobraną kwotą, a rzeczywiście wykorzysta-
ną, zależną od długości trasy. Dotychczasowy 
bilet miesięczny zostanie zastąpiony e–biletem 
okresowym, 15– lub 30– dniowym z nieogra-
niczoną ilością przejazdów. Wszystkie ulgi, 
jakie danego pasażera obejmują, będą wpisane  
w e–kartę, dlatego tak ważne jest złożenie wnio-
sku z dokładnymi danymi i uprawnieniami. 

Radny R. Niewelt stwierdził, że taka rewolu-
cja technologiczna będzie rodziła wiele pytań 
i wątpliwości, w końcu jednak przywykniemy  
do e–karty, tak jak do innych nowoczesnych 
rozwiązań i urządzeń. Jest też przekonany, 
że wprowadzany system pozwoli na dokładną 
analizę obłożenia kursów i dokonanie korekt 
ich częstotliwości, a przede wszystkim uszczel-
nienie systemu komunikacji. — Najważniejsze 
będzie teraz informacja i wyjaśnianie ludziom 
sposobu korzystania z e–karty — dodał radny 
Zygmunt Gajda (BSR). Kazimierz Salamon 
przypomniał, że dokładne informacje zostały 
przekazane szkołom, bo to przecież uczniowie 
będą stanowić największą chyba grupę użytkow-
ników e–biletu okresowego. Kazimierz Zięba 
uważa wprowadzenie e–karty za cenną innowa-
cję, do której trzeba się przyzwyczaić. Jednak  
w regulaminie, w części nie dotyczącej już e–kar-
ty, dopatrzył się martwych zapisów, jak np. ten  
o ustaleniu wysokości kary za wymuszanie przez 
pasażera zatrzymania autobusu lub zmiany 
kursu, co jednak według organizatorów komu-
nikacji, miewało miejsce i trzeba takie sytuacje 
przewidzieć. Radny uważa też za niepotrzebne 
wprowadzenie kursów nocnych i zastanawiał się 
nad „dociążeniem” niektórych kursów. Tomasz 
Zejer (PiS) nawiązał do zawartych w regulaminie 
„opłat dodatkowych” czyli kar, uważając, że tylko 
ich surowość i nieuchronność mogą przynieść ko-
rzyść w postaci uszczelnienia systemu. Ważna dla 
wielu rowerzystów będzie zapewne wiadomość, 
że w autobusach komunikacji miejskiej rowerów 
przewozić nie wolno, w szczególnych przypad-
kach takie pozwolenie może wydać ZTZ.     

Szczegółowy „Regulamin przewozu osób i ba-
gażu oraz wysokość opłat w komunikacji miej-
skiej organizowanej przez Zarząd Transportu 
Zbiorowego” oraz inne informacje dotyczące 
e–karty dostępne są na stronie internetowej 
www.ekarta.rybnik.eu. Regulamin będzie też do 
wglądu w Miejskich Punktach Sprzedaży oraz 
we wszystkich autobusach ZTZ. 

Nim całą uchwałę radni przyjęli 20 głosami 
za, przy jednym przeciwnym, prezydent A. Fu-
dali podziękował wszystkim, którzy w realizację 
projektu byli zaangażowani, a w szczególności 
naczelnik i pracownikom Wydziału Informatyki 
oraz sekretarz miasta.

Na pielęgnację starodrzewu...
...na cmentarzu parafialnym przy ul. 

Rudzkiej  i cmentarzu w Golejowie miasto 
przyznało dofinansowanie gospodarzom 
tych nekropolii – parafii pod wezw. Mat-
ki Boskiej Bolesnej (20 tys. zł) i parafii 
Chrystusa Króla (2 tys. zł). Zgodnie  
z przepisami, cmentarze są zaliczane do tere-
nów zielonych i rosnące tam wiekowe drzewa 
wymagają specjalistycznej pielęgnacji. Na 
terenie cmentarza parafialnego przy Rudz-
kiej znajdują się będące pod opieką miasta 
obiekty pamięci narodowej: mogiła i pomnik 

Powstańców Śląskich, groby burmistrza Wł. 
Webera i wybitnego działacza narodowego 
F. Białego oraz mogiła żołnierzy Września. 
Prawo o ochronie środowiska umożliwia 
wspomaganie takich działań. Uchwałę przy-
jęto jednogłośnie.

O pojazd marki Romet Ogar...
...czyli motorower, „wzbogaciła się” 

gmina Rybnik od momentu przegłoso-
wania przez radnych jego przejęcia. Tak, 
wydawałoby się, błahy fakt, jak uprzątnięcie 
porzuconego pojazdu, którego właściciela 
nie dało się zidentyfikować, wymaga niezwy-
kle rozbudowanej procedury i uzasadnienia  
z przegłosowaniem radnych włącznie. Pojazd, 
jako rzecz niczyją, gmina, zgodnie z pra-
wem, „nabywa przez objęcie w posiadanie”,  
a o przejęciu czegoś na rzecz gminy orzeka 
Rada. Widocznie tak musi być! Radni nie za-
wahali się i podjęli uchwałę jednogłośnie.

„Równy start w przyszłość...
... –  wyrównywanie szans edukacyjnych 

w Rybniku” to projekt przygotowany przez 
miasto do konkursu „Dotacje dla szkół na 
projekty rozwojowe” w ramach jednego 
z programów Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Jest on wprawdzie przeznaczo-
ny dla gmin wiejskich, ale istnieje szansa, że 
argumenty o wiejskim charakterze niektórych 
dzielnic Rybnika zarządzających programem 
przekonają. Projekt obejmuje ponad 16 tys. 
uczniów z 51 spośród 64 rybnickich szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, gdzie poziom nauczania jest niższy 
niż średnia wojewódzka. Pewne symptomy 
takiej sytuacji wystąpiły przy okazji badań 
wyników testów do gimnazjów. Często chodzi 
tu o dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych 
patologią. Złożenie wniosku o dofinansowa-
nie projektu, którego celem jest równy dostęp 
rybnickich uczniów do zajęć pozalekcyjnych, 
jest jednym z działań naprawczych miasta. 
Jak powiedziała referująca projekt uchwały 
wiceprezydent E. Ryszka, w ramach projektu 
przewiduje się organizację zajęć wyrównaw-
czych, motywacyjnych spotkań z psycholo-
giem, językowych i informatycznych, kół 
zainteresowań, konkursów, wycieczek edu-
kacyjnych itp. Budżet projektu wynosi prawie  
9 mln zł, a projekt jest finansowany w 75%  
z EFS i w 25 % z budżetu państwa, bez udzia-
łu finansowego gminy. Partnerami projektu 
są Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna  
i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
oraz – w roli ekspertów – pracownicy delega-
tury Kuratorium Oświaty. W razie otrzymania 
finansowego wsparcia, środki te trafiłyby do 
szkół, a dodatkowe zajęcia prowadziliby nie  
w pełni wykorzystani nauczyciele. Radni przy-
jęli uchwałę jednogłośnie.           
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Znamy już datę 
wyborów samorządowych...

...którą wyznaczono na 12 listopada, 
można już zatem, zgodnie z ordynacją 
wyborczą, wyznaczyć odrębne obwody 
głosowania w szpitalach i domach pomocy 
społecznej, gdzie w dniu wyborów przebywa 
co najmniej 15 osób. W Rybniku wyznaczo-
no je w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych, w Wojewódzkim Szpi-
talu Specjalistycznym nr 3 w Orzepowicach  
i w Miejskim Domu Pomocy Społecznej. 
Umożliwi to wzięcie udziału w wyborach oso-
bom, które z powodu choroby przebywają poza 
miejscem zamieszkania.

Biuro paszportowe pozostanie...
...w Rybniku, choć w zmienionej formie 

– jako Terenowa Delegatura Paszportowa 
z siedzibą w Starostwie Powiatowym. Miało 
ono zostać zlikwidowane zgodnie z decyzją 
wojewody o scentralizowaniu spraw związanych 
z paszportami, a dla Rybnika i okolic miejscem 
właściwym do ich załatwiania miało być Bielsko 
– Biała. By uchronić mieszkańców naszego 
regionu przed uciążliwością dojazdów, samo-
rządy podjęły uwieńczone sukcesem starania 
o znalezienie dogodniejszego rozwiązania. 
Placówka swoim zakresem obejmie Rybnik, 
Jastrzębie, Żory oraz powiaty rybnicki, wodzi-
sławski i raciborski, które będą współfinanso-
wać koszty udostępnienia infrastruktury. Na 
Rybnik przypadła kwota 2.881,20 zł (za 4 m–ce 
2006 r.), a uchwałę w sprawie takiej dotacji 
radni przyjęli jednogłośnie. 

Komisja Rewizyjna ...
...ma, mimo kończącej się kadencji, sporo 

pracy. Na sesji radni rozpatrzyli trzy skargi na 
działalność prezydenta. Pierwszą z nich złożył 
mieszkaniec ul. Bratków, korzystający z dojazdu 
do własnej posesji odcinkiem przebiegającym 
przez teren trzech prywatnych działek, opartych 
na służebnościach drogowych. Chce on, by miasto 
wykupiło tę część na drogę publiczną i nie przyj-
muje wyjaśnień, że procedury wymagają, by to 
właściciele owych trzech działek wystąpili wpierw 
o podział geodezyjny i dopiero potem miasto 
może działki odkupić. Osoba skarżąca domaga 
się także tzw. renty planistycznej. Rozmowy na 
ten temat są w toku i wszystko wskazuje na to, 
że właściciele gruntów o taki geodezyjny podział 
wystąpią. Skarga została odrzucona 18 głosami 
za przy 1 wstrzymującym się. Drugą skargę zło-
żyła osoba, która w zimie uszkodziła samochód 
najeżdżając na gałęzie na trasie Rybnik–Gliwice, 
a po kilku miesiącach zwróciła się do miasta o 
zwrot poniesionych kosztów. Jednak wizja lo-
kalna nie stwierdziła jednoznacznie, że incydent 
miał miejsce w administracyjnych granicach 
miasta. Skargę radni odrzucili 18 głosami za, 

przy 3 wstrzymujących się. W kolejnej skardze 
Fundacji Signum Magnum padł zarzut m.in. 
o brak należytego utrzymania ogrodu siedziby 
Fundacji przy ul. Dworek przez miasto, co świad-
czyć ma o niegospodarności, a także o narażenie 
przebywających tam osób na niebezpieczeństwo 
z powodu spadających na jego teren kamieni i ka-
wałków betonu z budowy „Plazy”. Po obejrzeniu 
tego miejsca, członkowie KR takich faktów nie 
potwierdzili. Skargę odrzucono 17 głosami, przy 
4 wstrzymujących się.

W wolnych głosach...
... H. Ryszka wrócił do sprawy likwidacji ośrodka 

szkolenia kierowców i skarg rybniczan z powodu 
uciążliwości odbywania egzaminów na prawo jazdy 
w Jastrzębiu. Prezydent przypomniał o propozycji 
lokalizacji takiego ośrodka w pobliżu specjalnej 
strefy ekonomicznej, którą Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego wyraża zainteresowanie. 
Na pytanie o dalsze losy niszczejącego budynku 
byłego przedszkola w Niedobczycach otrzymał 
odpowiedź, że trwają procedury zmierzające do 
jego sprzedaży. Prezydent zapewnił też, że służby 
miejskie i nadzoru budowlanego zainteresują 
się niezabezpieczonym i niezagospodarowanym 
pokopalnianym budynkiem, zakupionym przez 
prywatnego właściciela. Radny K Zięba prosił  
o informacje na temat przystosowywania na 
mieszkania komunalne budynku po b. sądzie przy 
ul. Kolejowej, gdzie swój wkład pracy dają przyszli 
lokatorzy. Wiceprezydent Frelich zapewnił, że do 
końca roku wszystkie mieszkania powinny być za-
siedlone. Radny poruszył też sprawę parku na Wi-
śniowcu, gdzie w czasie jednej z imprez żużlowych 
samochody zdewastowały teren, ale jak zapewnił 
J. Cyran, szkody zostały już naprawione. Radny 
Henryk Frystacki prosił o interwencję w sprawie 
likwidacji linii autobusowych, co odcięło miesz-
kańcom dzielnic północnych dojazd do szpitala 
w Orzepowicach. Podjął też temat zrujnowanej 
ul. Podleśnej w Wielopolu, sugerując położenie 
asfaltu na całej długości. Przypomniał również 
ciągnącą się od 1998 roku sprawę spiętrzenia 
przez właściciela stawów w Wielopolu rzeczki 
Kamionki, co spowodowało podniesienie się wód 
gruntowych i podtapianie okolicznych posesji. 
Osoba ta nie reaguje na kolejne, wyznaczane 
terminy realizacji  otrzymanych od miasta zale-
ceń, co powinno problem rozwiązać. Radny był 
zaniepokojony brakiem postępów w tej sprawie. 
Otrzymał jednak zapewnienie, że zostanie ona 
przez miasto potraktowana poważnie. Radny  
Leszek Kuśka nawiązał do sprawy wielu kolizji 
drogowych na dwupasmowej części ul. Żorskiej,  
w wyniku których zostało „ściętych” aż 16 (!) 
słupów oświetleniowych, zastanawiając się, czy 
przyczyna nie leży w złym wyprofilowaniu drogi. 
Zdaniem prezydenta, powodem jest po prostu 
nadmierna prędkość kierowców i miasto posta-
ra się o częstsze tam kontrole i zainstalowanie 
fotoradaru. B. Drabiniok wystąpił o likwidację 
znaku zakazu zatrzymywania się i postoju na ul. 

Buhla w okolicy przedszkola w Zebrzydowicach,  
co, ze względu na małą ilość miejsc parkingowych, 
niezwykle utrudnia przywożenie i odwożenie tam 
dzieci oraz uczestnictwo w zebraniach czy spotka-
niach. Radny zapowiedział też złożenie do UM pe-
tycji w tej sprawie z podpisami mieszkańców. Rad-
na K. Stokłosa przywołała temat opuszczonych  
i niszczejących zabudowań po szpitalu „Juliusz”, 
powstałego przed laty ze środków społecznych 
mieszkańców Rybnika i okolic. Radna uważa, 
że obiekt ten, dziś zarządzany przez marszałka 
województwa, powinien wrócić do miasta i zostać 
zagospodarowany. Podobne zdanie ma prezydent 
Rybnika i miasto byłoby skłonne obiekt przejąć, ale 
nie na warunkach marszałka czyli zakupu po cenie 
operatu szacunkowego w wysokości ok. 8 mln zł.  
Może nadchodzące wybory przyniosą zwrot w tej 
sprawie. Radna otrzymała też pozytywną odpo-
wiedź na pytanie, czy każdy mieszkaniec może 
przywieźć do kompostowni „zieleni miejskiej” na 
ul. Pod Lasem wygrabione ze swojej posesji liście. 
K. Stokłosa zwróciła też uwagę na porzucane przez 
mieszkańców śmieci, jak odpowiedział prezydent, 
problem może rozwiązać nowa ustawa, która usta-
la „właścicielem” śmieci gminę. Będzie to skutko-
wało prawdopodobnie wprowadzeniem czegoś na 
kształt „podatku śmieciowego”  i równe finansowe 
obciążenie wszystkich mieszkańców sprawi, że 
nie będzie opłacało się porzucanie śmieci. Radny  
A. Wojaczek zwrócił się o postawienie nowej 
bramki na boisku Gimnazjum nr 3 w miejsce skra-
dzionej (!), a także przyspieszenie i dokończenie 
wymiany okien w IV LO oraz Przedszkolu nr 13. 
Zaapelował też, by przed odpustem w Chwa-
łowicach naprawić zniszczony płot sąsiadującej  
z kościołem św. Teresy Szkoły Podstawowej 13. 
Radny pytał też o dalszy ciąg sprawy finanso-
wych nieprawidłowości w RSK i wyciągniętych 
co do sprawców konsekwencji. Jak powiedział 
prezydent, trwa postępowanie prokuratorskie,  
a sytuacja od czasu ostatnich informacji (patrz 
„GR” nr 8) nie zmieniła się. Radny St. Stajer na-
wiązał do punktu sesji dotyczącego sytuacji spółek 
z udziałem miasta i zwrócił się z pytaniem, kto 
reprezentuje miasto w zgromadzeniu wspólników 
spółki „Hossa”, otrzymując odpowiedź, że przed-
stawicielem miasta jest prezydent. Radny wrócił 
też do planów budowy nowoczesnego targowiska 
przy ul. Hallera i pytał czy miasto pozostaje przy 
zaprezentowanej kiedyś koncepcji piętrowej hali. 
Otrzymał potwierdzenie, ale prezydent wyraził żal, 
że nieporozumienie między kupcami sprzed kilku 
lat całą sprawę opóźniło. Przypomniał, że inwesty-
cja stanie się aktualna w przypadku otrzymania 
dofinansowania z UE. Radny z Kłokocina podjął 
też temat planowanej modernizacji wiaduktu w tej 
dzielnicy. Prezydent przyznał, że temat jest trudny, 
bo stan obiektu skłania raczej nie do remontu 
starego, ale budowy nowego wiaduktu. Mimo 
formalnych trudności, trzeba będzie rozważyć 
wydłużenie ul. Poligonowej, co dałoby możliwość 
wyprowadzenia ruchu na Rój. Radny R. Niewelt 
złożył interpelację dotyczącą podjęcia przez 
archeologów prac wykopaliskowych w rejonie 
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kościółka i dawnego cmentarza „Na Górce” przy 
ul Gliwickiej. Mogłyby one wyjaśnić dyskutowany 
wiek miasta i wzbogacić wiedzę o jego przeszłości. 
Z. Gajda wrócił do przerw w dostawie energii elek-
trycznej spowodowanych koniecznością moderni-
zacji sieci. Sprawa wywołała falę dyskusji, gdyż była 
bardzo uciążliwa dla mieszkańców południowych 
dzielnic miasta, szczególnie właścicieli firm. Pre-
zydent zauważył, że modernizacja końcowego 
odcinka sieci, przesuwana zresztą kilkakrotnie 
pod naciskiem mieszkańców, musiała w końcu 
zostać zrealizowana. Odbywała się w racjonalny 
sposób, by jak najmniej zaburzyć funkcjonowanie 
mieszkańców. Radny przypomniał też o nie załata-
nych jeszcze dziurach na ul. Nowej oraz potrzebie 
wymiany liczących ok. 95 lat okien w Gimnazjum 
nr 13. Problem w Radziejowie stanowią opuszczo-
ne familoki po kop. „Rymer” i ich nie do końca 
jasna sytuacja własnościowa. Miasto, zgodnie  
z niekorzystnym dla gmin przepisem, musiało 
je przejąć od spółdzielni Centrum, jednak  
w księgach wieczystych jako właściciel figuruje 
skarb państwa, co rodzi nadzieje, że na ich re-
mont gmina ma szanse uzyskać część środków 
od wojewody. Radny Roman Widerski (BSR) 
pytał, czy w dzielnicy Meksyk prace kanalizacyjne 
rozpoczną się jeszcze w tym roku. Jak mówi peł-
nomocnik prezydenta ds. projektu – jest szansa, 
że podpisanie umowy nastąpi w październiku. 
Radny wrócił też do planów remontu ul. Świer-
klańskiej, który miał zostać przeprowadzony przez 
kopalnię „Chwałowice”, a póki co, nic się nie 
dzieje. Wiceprezydent zapewnił, że dokumentacja 
techniczna jest gotowa i wciąż trwają rozmowy  
z kopalnią, która jest bardzo trudnym partnerem 
do negocjacji. Radny Widerski zauważył też błąd 
w traktującym o Rybniku numerze „Niezbędnika 
Śląskiego”, dodatku do „Gazety Wyborczej”, 
zmieniającym imię burmistrza Webera, Władysła-
wa oczywiście. I po tej dygresji radni, życząc sobie 
dobrej nocy, opuścili salę jego imienia.

S, (r) 

Ostatnia w tej kadencji 
sesja Rady Miasta 

odbędzie się 18 października br., 
tradycyjnie o godz. 16.00. 

Serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę, złożone wieńce 
i kwiaty, współczucie i wsparcie w trudnych chwilach,

a także uczestnictwo we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

naszej kochanej Mamy i Babci

śp. Kazimiery Wróbel
władzom Miasta Rybnika, 

Przewodniczącemu Rady Miasta Michałowi Śmigielskiemu, 
Sekretarz Miasta Danieli Lampert, delegacjom Urzędu Miasta, 

przyjaciołom, koleżankom, kolegom, znajomym

                                                                       Syn Jerzy z Rodziną

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
Jerzemu Wróblowi 

Naczelnikowi Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika

     składa
  Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali

Przewodniczący Rady Miasta Michał Śmigielski
oraz pracownicy UM

Zaangażowanie lokalnych społeczników w rozwiązywanie spraw swojej 
dzielnicy jest w naszym mieście wyjątkowe. Dlatego w związku z kończącą się 
kadencją samorządu, prezydent Adam Fudali i przewodniczący Rady Miasta 
Michał Śmigielski podziękowali przedstawicielom ponad 400–osobowej grupy 
członków rad dzielnic za wkład w rozwój małych lokalnych społeczności, budu-
jących 140–tysięczne miasto. Ponad 150 działaczy zaproszono na teren kampusu 
Zespołu Szkół Wyższych, gdzie otrzymali oni specjalne dyplomy i upominki  
z podziękowaniami za współpracę i ...za zaangażowanie w rozwój Rybnika – na-
szej Małej Ojczyzny. Otrzymali też wydawnictwa promocyjne, miejskie gadżety 
itp. W piknikowej atmosferze, przy poczęstunku, toczyły się dyskusje o mieście 
i jego perspektywach oraz problemach. Wprawdzie rady dzielnic jeszcze swej 
kadencji nie kończą, jednak w rozmowach już przewijał się temat czy warto 
angażować się ponownie. Wielu liderów dzielnicowych społeczności odpowie-
działo zdecydowanie, że tak, bo jeszcze wiele zostało do zrobienia...

(r)

W procesie zarzą-
dzania miastem jego 
jednostką pomocniczą 
są rady dzielnic, będące  
w  Ry b n i k u  p r a w -
dz iwym inkubato-
r e m  s p o ł e c z n y c h  
i samorządowych li-
derów. 

Dzielnicowi samorządowcy – inkubator 
liderów lokalnej społeczności.

Dyplom odbiera zastępca przewodniczącego Zarządu RD Kamień Józef Piontek. 
Zdjęcia: r
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Przeczytaj też dyskusję o e–karcie w czasie sesji RM – str. 6–7

e-karta – co to jest?
Rybnicka Elektroniczna Karta Miejska, to unikalny 

w skali kraju i zarazem bardzo nowatorski projekt powsta-
jący przy wykorzystaniu dofinansowania z Unii Europejskiej, 
dzięki któremu będzie można płacić za szereg usług 
w mieście, np. za przejazdy autobusami. Będzie też można 
dokonywać opłat za wstęp na basen, na parking, opłat 
miejskich i skarbowych. Docelowo dzięki e–karcie możliwe 
będzie elektroniczne załatwianie spraw w urzędzie.

Projekt podzielony został na dwa etapy:
• uruchomienie e–biletu umożliwiającego płacenie za 

przejazd autobusami Zarządu Transportu Zbiorowego 
(ZTZ). E–bilet będzie działać od listopada 2006 r.

• uruchomienie pozostałych usług oraz możliwości 
korzystania z podpisu elektronicznego – prace zostaną 
zakończone 31 marca 2007 r. 

Wygoda
Elektroniczna Karta Miejska jest wielkości karty ban-

komatowej, łatwo mieści się w portfelu lub kieszeni. Jej 
trwałość określa się na około 5 lat.

E–karta może być wykorzystywana zarówno jako 
nośnik elektronicznych biletów jednorazowych jak 
i elektronicznych biletów okresowych. W przyszłym roku 
jej funkcjonalność zostanie rozszerzona m. in. o możliwość 
płacenia za usługi w BUSHIDO i obiektach MOSiR–u oraz 
płacenie za postój w parkomatach, regulowanie opłat 
targowiskowych i wiele innych.

Docelowo na karcie będzie również można umieścić 
podpis elektroniczny, który pozwoli na składanie podań 
do Urzędu Miasta drogą elektroniczną.

E–karta – jak to działa?
Elektroniczna Karta Miejska ma ukryty mikroprocesor, 

który może komunikować się bezprzewodowo z urządze-
niami stosowanymi do ich ładowania i kontroli. Na karcie 
zapisana jest informacja np. o typie biletu oraz okresie 
jego ważności.

Istnieją 2 rodzaje karty:
• imienna (personalizowana) ze zdjęciem – zawie-

rająca imię i nazwisko 
– do wyłącznego wy-
korzystania przez jej 
właściciela. Ten rodzaj 
karty wymagany jest 
głównie przy biletach 
okresowych (30 i 15-

-dniowych), ale także można ją doładować biletami 
jednorazowymi.

• na okaziciela – nie zawiera zdjęcia ani innych 
danych przypisujących 
ją do konkretnej osoby, 
dlatego może z niej ko-
rzystać każdy. Ten rodzaj 
karty wykorzystywany 
jest przy biletach jedno-
razowych.

Jak uzyskać imienną e–kartę?
Aby uzyskać imienną Elektroniczną Kartę Miejską należy 

czytelnie wypełnić specjalny wniosek, który można pobrać 
w Kancelarii Urzędu Miasta, kasie Zarządu Transportu 
Zbiorowego (ZTZ), z „Gazety Rybnickiej” – patrz obok lub 
ze strony internetowej www.ekarta.rybnik.eu  Do wniosku 
należy dołączyć aktualne zdjęcie. W przypadku uprawnień 
do ulgi w przejazdach należy dołączyć również kopię 
właściwego dokumentu. Kompletny wniosek należy złożyć 
w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika lub kasie ZTZ.

Odbiór e–karty możliwy jest po 14 dniach w wybranym 
Miejskim Punkcie Sprzedaży (zaznaczonym we wniosku), 
jednak nie wcześniej niż 2 listopada 2006 r. MPS–y zloka-
lizowane są w: • kasie ZTZ• Pływalni Krytej MOSiR przy ul. 
Powstańców • Urzędzie Miasta Rybnika • Ośrodku Bushido 
• biurze targowisk Rybnickich Służb Komunalnych. 

Jak uzyskać e-kartę na okaziciela?
Elektroniczną Kartę Miejską na okaziciela będzie można odebrać 

od listopada 2006 r. w MPS lub innych wyznaczonych punktach na 
terenie Rybnika bez wypełniania jakichkolwiek wniosków.

Ile kosztuje e–karta?
Elektroniczna Karta Miejska jako nośnik danych jest 

bezpłatna. Przy jej odbiorze niezbędne jest jednak jej 
pierwsze doładowanie (wybranym biletem okresowym lub 
kwotą zaliczkową na przejazdy jednorazowe).

Jak doładować e–kartę?
Aby doładować Elektroniczną Kartę Miejską należy 

udać się z nią do MPS lub innego wyznaczonego punktu 
i doładować ją odpowiednią kwotą np. na bilet okresowy 
lub  przejazdy jednorazowe. Karta Elektroniczna zostanie 
doładowana za pośrednictwem specjalnego urządzenia 
przez osobę z obsługi.

Jak korzystać z e–karty 
w autobusach?

Korzystanie z e–karty jako e–biletu (elektronicznego 
biletu autobusowego) nie wymaga hasła, pinu ani kodu. 
Elektroniczna Karta Miejska musi najpierw zostać załado-
wana w MPS lub innym wyznaczonym punkcie odpowiednią 
kwotą pozwalającą na przejazd, zgodnie z obowiązującym 
regulaminem Zarządu Transportu Zbiorowego.

„Kasowanie” e–karty (e–biletu) polega na zbliżeniu 
jej do kasownika oraz ewentualnym wybraniu przy-
sługującej ulgi. W każdym z autobusów będzie kilka 
takich kasowników. Każdorazowe skasowanie e–biletu 
potwierdzi sygnał dźwiękowy kasownika – ewentualne 

błędy będą zgłaszane komunikatami głosowymi.
E–bilet okresowy (30 lub 15–dniowy) należy „skaso-

wać” przy każdorazowym wejściu do autobusu. Bilet ten, 
jest ważny od momentu jego pierwszego „skasowania” 
w autobusie. Oznacza to, że można z niego korzystać 
np. od 22 listopada do 21 grudnia. Bilet okresowy nie jest 
ograniczony ilością przejazdów w danym okresie.

Elektroniczny bilet jednorazowy należy „skasować” 
przy każdym wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu. Aby 
zapłacić za przejazd, wystarczy „skasować” e–bilet przy 
wsiadaniu, jeśli jednak „skasujesz” go dodatkowo przy 
wysiadaniu, system w ramach promocji dokona zwrotu 
części kwoty pobranej za przejazd.

E–kartę należy okazać podczas kontroli biletów 
 – zostanie sprawdzona przez kontrolera za pomocą 
specjalnego czytnika. Przejazd bez „skasowanej” e–karty, 
traktowany jest jak przejazd bez ważnego biletu i podlega 
opłacie dodatkowej zgodnie z regulaminem ZTZ. 

Ciekawostki
Za pomocą jednej e–karty doładowanej biletami 

jednorazowymi można opłacić przejazd zarówno całej 
rodziny jak i poszczególnych jej członków. 

Za pomocą jednej e–karty doładowanej biletami 
jednorazowymi możemy zapłacić za przejazd kilku 
osób, niezależnie od rodzaju biletu – np. bilet normalny 
i ulgowy, z I i II strefy. Dotychczas wymagało to kupienia 
kilku odrębnych biletów.

Stan doładowania e–karty można sprawdzić na wyświe-
tlaczu kasownika zamontowanego w autobusie.

Zdecyduj!
• Jeśli często podróżujesz autobusami lub potrzebujesz 

biletu okresowego – skorzystaj z imiennej e–karty. 
Nie czekaj do listopada – złóż już dziś wniosek na 
nową e–kartę!

• Jeśli korzystasz z autobusów komunikacji miejskiej 
sporadycznie, skorzystaj z e–karty na okaziciela. Kartę 
tę będziesz mógł odebrać od listopada w MPS lub innych 
wyznaczonych punktach na terenie Rybnika.

Uwaga:
1. Informacja o obowiązywaniu jednorazowych biletów papie-

rowych przedstawiona zostanie z początkiem listopada br. 
(w zależności od wejścia w życie stosownych przepisów).

2. Papierowe bilety okresowe obowiązują do 31 grudnia 
2006 roku.

3. Po wejście w życie przepisów o e–karcie w dalszym 
ciągu będzie istniała możliwość jednorazowej zapłaty 
za przejazd u kierowcy autobusu.

Od  listopada 2006 r. w Rybniku będzie funkcjonować Elektroniczna Karta Miejska. Jako pierwszy zostanie uruchomiony 
e-bilet, umożliwiający płacenie za przejazdy autobusami miejskimi. Dotychczasowe papierowe bilety okresowe oraz jednora-
zowe zastąpi nowoczesna i bezpieczna plastikowa karta. W ukrytym w niej mikroprocesorze zapisana zostanie informacja o 
wykupionych biletach.

Jak otrzymać nową e–kartę? – krok po kroku
Imienna ze zdjęciem: • Pobierz wniosek (Urząd Miasta – kancelaria, kasa ZTZ, „Gazeta Rybnicka” – patrz obok, www.

ekarta.rybnik.eu) • Wypełnij wniosek i dołącz zdjęcie • Złóż wniosek (Urząd Miasta – kancelaria, kasa ZTZ) • Odbierz e-kartę 
w wybranym MPS-ie po 14 dniach od złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż 2 listopada 2006 r. Przy jej odbiorze 
zapłać za pierwsze doładowanie. Od listopada 2006 r. możesz używać e–karty w autobusach miejskich. 

Na okaziciela (od listopada): • Udaj się do MPS lub innego wyznaczonego punktu, odbierz e–kartę i doładuj 
kwotą na określoną ilość przejazdów.
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Co o e– karcie każdy wiedzieć powinien?
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Podpis Odbierającego....................................................

WYPEŁNIA ODBIERAJĄCY PRZY ODBIORZE KARTY

WYPEŁNIA PRACOWNIK MPS

nr wniosku nr karty miejskiej termin odbioru karty miejsce odbioru karty

Podpis pracownika MPS

Kwituję odbiór imiennej Karty Miejskiej. 
Wyrażam zgodę na zablokowanie „e-Karty” w przypadku stwierdzenia przez kontrolę jej użycia przez 
osobę trzecią.

Rybnik, dnia ...............................,

Wydanie Karty Miejskiej – objaśnienia:

1. Wypełniony wniosek należy złożyć w Kasie Biletowej ZTZ lub w Kancelarii UM. Na wniosku należy przykleić
aktualną kolorową lub czarno-białą fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

2. W przypadku posiadania uprawnień do ulgi, należy dołączyć kopię właściwego dokumentu.
3. Wydanie karty jest bezpłatne. Przy odbiorze e-Karty należy uiścić odpowiednią opłatę na wybrany bilet okresowy,

lub zaliczkową opłatę na przejazdy jednorazowe zgodnie z obowiązującą taryfą.
4.

5. Informacje na temat Karty Miejskiej można uzyskać na stronie internetowej: www.ekarta.rybnik.eu Bieżąca taryfa
dostępna jest na stronie www.ztz.rybnik.pl

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Odbiór „e-Karty” w Miejskich Punktach Sprzedaży po 14-tu dniach od złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż 16 
października 2006 r.2 listopada 2006 r.

„e–karty”

e–karty

„e–karty”



I jeśli w tym stwierdzeniu 
jest nieco przesady, to na-
prawdę niewiele – w rzeczy-

wistości ryby będą może mniej kolorowe... Udało się w Bielsku–Białej, 
gdzie do rzeki Białej powróciły pstrągi, uda się i w Rybniku. Takie 
przekonanie ma inwestor przedsięwzięcia czyli miasto, o tym marzą 
jego mieszkańcy doceniający szansę  życia w czystym środowisko,  
a przekonuje prowadząca kampanię promocyjną współfinansowanej 
przez Unię Europejską budowy sieci kanalizacji sanitarnej TVP SA 
wraz ze sp. Agora i Centrum Promocji Usług Tim Media. — To nie 
jest łatwe promocyjne zadanie — mówi o kampanii „Czysty Rybnik za 
moim oknem” przedstawicielka firmy Joanna Pietrzyba–Waszczak.  
— O inwestycji tej trzeba mówić poważnie, przystępnie i ...atrakcyjnie. Te 
trzy przesłanki zostały spełnione na promocyjnym spotkaniu „Wspo-
mnienia lata” na terenie kampusu Zespołu Szkół Wyższych. Poważne 
treści podano w festynowej atmosferze, a atrakcji było co niemiara. Na 
nowej, imponującej rozmachem i nowoczesnością estradzie przewinęło 
się kilka popularnych wśród młodzieży zespołów, zaś na koniec, w roli 

gwiazdy wieczoru wystąpił zespół „Łzy”. Wieczór zakończył pokaz 
sztucznych ogni. Dzięki dobrej akustyce, mieszkańcy ul. Dworek mają 
rozrywkę zapewnioną za darmo i bez wychodzenia z domu...

W międzyczasie o realizowanej inwestycji i jej niezaprzeczalnych 
korzyściach rybniczanie usłyszeli od prezydenta Adama Fudalego: 
— System kanalizacji sanitarnej podniesie jakość życia i nam, i przyszłym 
pokoleniom. Wpłynie na atrakcyjność miasta, przyciągnie inwestorów, 
co przysporzy miejsc pracy, będzie ważnym elementem rozwoju Rybnika. 
To wszystko, mam nadzieję, wynagrodzi mieszkańcom chwilowe niedo-
godności. Wątpliwości co do wagi tej inwestycji nie miał zaproszony na 
spotkanie poseł do parlamentu UE, rybniczanin Jan Olbrycht: — Są 
inwestycje, które widać i są takie, które kryją się w ziemi, ale ich obecność 
będzie odczuwalna. Do takich należy właśnie kanalizacja. Podobne zda-
nie wyrazili przedstawiciele samorządu z Jejkowic i Gaszowic – gmin, 
które są partnerami projektu, a także wykonawcy robót. Zgromadzeni 
na widowni w większości młodzi ludzie nie mieli żadnych problemów  
z odpowiedziami na związane z miastem pytania w quizie, który z praw-
dziwie estradowym zacięciem prowadził prezydent. Każda odpowiedź 
nagradzana była nie tylko oklaskami, ale i torbą z upominkami.   

W kampusie miał również premierę promujący inwestycję film  
z „pierwszym kanalarzem Rzeczpospolitej”, Arturem Barcisiem w roli 
głównej. Popularny Norek z serialu „Miodowe lata” był wszędzie: na Ryn-
ku, w kanalizacyjnym wykopie, w oczyszczalni ścieków, w Biurze Obsługi 
Projektu, gdzie przekonywano go o płynących z jego realizacji korzyściach. 
Od prezydenta Fudalego dowiedział się, co trzeba robić, by miasto zostało 
sklasyfikowane na pierwszym miejscu w ogólnopolskim rankingu na naj-
lepiej zarządzaną gminę, od wiceprezydent Ewy Ryszki o trudnej nauce  
i jeszcze trudniejszych procedurach pozyskiwania unijnych pieniędzy, 
od przewodniczącego Rady Miasta Michała Śmigielskiego jak przeko-
nać radych, by zagłosowali za tak ogromną inwestycją, od wykonawców  
i radnych o postępach prac. Zdrowotne aspekty sieci kanalizacyjnej przed-
stawił doc. Marian Kuczera z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

w Orzepowicach, do 
inwestycji przekonywał 
ks. proboszcz Teodor 
Suchoń z Chwałowic.  
O Rybniku jako mieście 
przyszłości i pełnym per-
spektyw mówili wicemiss 
Polonia Judyta Mojżesz, 
Adam Drewniok z ze-
społu „Carrantuohill”, 
mistrz batuty Mirosław 
J. Błaszczyk i in. I choć 
Artur Barciś trafił na 
fatalną pogodę, dał się 
przekonać nie tylko do 
kanalizacji, ale i do mia-
sta...

(r)

Taaakie ryby...
Czysty Rybnik za moim oknem

...jak ta obok, będą pływać w rybnickich rzekach, kiedy 
kanalizacyjna inwestycja osiągnie swój efekt ekologiczny  
i do powstającej sieci przyłączona zostanie zaplanowana liczba 
gospodarstw.

Młodzi rybniczanie chętnie odpowiadali na quizowe pytania prezydenta.

Do kanalizacji przekonywał m.in. poseł Jan Olbrycht.

Gwiazda wieczoru – Ania 
Wyszkoni z zespołem „Łzy”.

Zdjęcia: r.
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Podpis Odbierającego....................................................

WYPEŁNIA ODBIERAJĄCY PRZY ODBIORZE KARTY

WYPEŁNIA PRACOWNIK MPS

nr wniosku nr karty miejskiej termin odbioru karty miejsce odbioru karty

Podpis pracownika MPS

Kwituję odbiór imiennej Karty Miejskiej. 
Wyrażam zgodę na zablokowanie „e-Karty” w przypadku stwierdzenia przez kontrolę jej użycia przez 
osobę trzecią.

Rybnik, dnia ...............................,

Wydanie Karty Miejskiej – objaśnienia:

1. Wypełniony wniosek należy złożyć w Kasie Biletowej ZTZ lub w Kancelarii UM. Na wniosku należy przykleić
aktualną kolorową lub czarno-białą fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

2. W przypadku posiadania uprawnień do ulgi, należy dołączyć kopię właściwego dokumentu.
3. Wydanie karty jest bezpłatne. Przy odbiorze e-Karty należy uiścić odpowiednią opłatę na wybrany bilet okresowy,

lub zaliczkową opłatę na przejazdy jednorazowe zgodnie z obowiązującą taryfą.
4.

5. Informacje na temat Karty Miejskiej można uzyskać na stronie internetowej: www.ekarta.rybnik.eu Bieżąca taryfa
dostępna jest na stronie www.ztz.rybnik.pl

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Odbiór „e-Karty” w Miejskich Punktach Sprzedaży po 14-tu dniach od złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż 16 
października 2006 r.



W połowie września podpisany został kon-
trakt ze zwycięzcą przetargu na głównego 
wykonawcę, krakowskim oddziałem firmy 
Skanska S.A. Zadanie obejmuje budowę 30 
km kanalizacji sanitarnej oraz 4 przepom-
powni ścieków. Okres realizacji kontraktu 
wynosi 18 miesięcy od momentu rozpoczęcia 
robót planowanego na październik br. Zakoń-
czenie prac powinno nastąpić w I półroczu 
2008 r. Kanalizacja obejmie prawie wszyst-
kich mieszkańców, z enklawami w miejscach 
występowania szkód górniczych powyżej III 
kategorii. I to właśnie prowadzenie robót  
w strefie oddziaływania górniczego i do tego  
w zwartej zabudowie, będzie dla wykonawcy, 
ale i inwestora, największym wyzwaniem. 

— Przetargom na poszczególne etapy 
budowy kanalizacji w Rybniku przyglądali-
śmy się od dawna — powiedział dyrektor 
Dywizji Inżynieryjnej Skanska Marcin Sty-

pa. — Ale dopiero teraz 
zdecydowaliśmy się tego 
zadania podjąć. Skanska 
to firma obecna na pol-
skim rynku od lat 70., a 
ze względu na przeję-
ciu Exbudu, można ją 
traktować jak rodzimą. Ma na koncie wiele 
sukcesów, w tym budowę autostrady A1 od 
Gdańska, odnowienie Kopca Kościuszki 
i wałów wiślanych w Krakowie i in. Jak 
powiedział związany z Chwałowicami mia-
nowany „honorowym inspektorem nadzoru” 
wiceprezydent Jerzy Frelich, w ciągu stu 
poprzednich lat wybudowano w dzielnicy 6 
km kanalizacji, teraz w ciągu 18 miesięcy po-
wstanie 30 km, co świadczy o skali przedsię-
wzięcia i co sprawi, że nastąpi szybki rozwój 
„przyjaznej przestrzeni publicznej”. Stara 
sieć również zostanie wykorzystana i będzie 

pełnić funkcję kanalizacji deszczowej. 
Uczestnicząca w spotkaniu Joanna Pietrzy-

ba–Waszczak, przedstawicielka konsorcjum 
prowadzącego kampanię promocyjną budo-
wy kanalizacji ( TVP S.A., sp. Agora i Tim 
Media), potwierdziła, że przeprowadzona 
pierwsza część badań opinii publicznej wy-
kazała pozytywne nastawienie rybniczan do 
inwestycji. Większość respondentów wie, że 
miasto otrzymało na jej dofinansowanie środki 
z UE i ma świadomość wagi budowy sieci dla 
rozwoju Rybnika.   

(r)

Kanalizacja

Czas na Chwałowice

Umowę podpisali prezydent Adam Fudali i dyrektor Marcin Stypa.          Zdj.: r

Wielkie budowy w centrum miasta nie zamierają nawet nocą... 
Zdj. M.T.

Jeszcze tej jesieni ruszy w Chwałowicach kolejne zadanie  
w ramach projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 
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Tamten czas i ludzi upamiętniło 
ustanowienie Krzyża Zesłańców Sybi-
ru, odznaczenia przyznawanego przez 
prezydenta RP. W Urzędzie Miasta 
prezydent Adam Fudali udekorował 
nim prawie 40 osób. — To wydarzenie 
jest dla mnie podwójnie ważne – mam 
nie tylko zaszczyt wręczyć te odznacze-
nia jako prezydent miasta, ale również 
okazję do przywołania wspomnień ro-
dzinnych z tym dramatem związanych 
— mówił. — Dziś Krzyż Zesłańców 

Sybiru wręczyłem m.in. bliskiej osobie 
z rodziny oraz dawnej nauczycielce...  
Jak mówił zaproszony na uroczystość 
wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Sybiraków płk Stanisław 
Kiewro, dramat zesłańców był konse-
kwencją traktatu Ribbentropp–Mo-
łotow, a zsyłki dotknęły tych miesz-
kańców ziem zaanektowanych po 17 
września 1939 r., którzy najbardziej 
przeszkadzali w realizacji zaborczych 
planów ZSRR. Wśród „szczegól-
nie niebezpiecznych” były rodziny 
polskich oficerów i funkcjonariuszy 
publicznych. 

O przekazywanie młodzieży prawdy 
o tych wydarzeniach apelowali prezes 
rybnickiego koła Związku Sybiraków 
Henryk Zatorski oraz wiceprzewod-
niczący Rady Kombatantów Woj. 
Śląskiego płk Tadeusz Dłużyński. 

Słowa pieśni – hymnu Sybiraków 
„...byśmy wciąż do Niepodległej szli...” 
wywołały u wielu obecnych duże 
wzruszenie. Uhonorowany Krzyżem 
Zesłańców Sybiru Wiesław Blicharski 
podzielił się wspomnieniami z okresu 

zsyłki: — Zostaliśmy 
wyrwani z organizmu 
narodu polskiego 
i skazani na wy-
niszczenie .  Ten 
Krzyż należy się 
przede wszystkim 
tym, którzy zostali w 
„nieludzkiej ziemi”...

Wśród odznaczonych znalazła się 
Barbara Wołoszyńska–Rak, arty-
sta–plastyk i pedagog, znacząca postać 

rybnickiego śro-
dowiska plastycz-
n e g o ,  w s p ó l n i e 
z mężem Maria-
nem Rakiem lau-
retka Złotej Ho-
norowej Lampki 
G ó r n i c z e j .  J e j 
losy są odbiciem 
przeżyć wszystkich 
dotkniętych ze-
słaniem Polaków. 
W kwietniu 1940 
roku, razem z mat-
ką, babcią i bra-
tem pani Barbara 

została wywieziona na północ ZSRR 
z Przemyśla, gdzie się urodziła. 8–let-
nia wtedy Basia, w dniu wywózki miała 
przystąpić do pierwszej komunii... 
Ojca, żołnierza Kampanii Wrześnio-
wej, nie zobaczyli nigdy więcej... Na 
zesłaniu przeżyła piekło... Trudno ją 
było namówić do zwierzeń, bo wspo-
mnienia są wciąż bardzo bolesne. 
Przez łzy opowiada, że straciła „tam” 
wszystkich... Dzięki porozumieniu 
o wyjściu z ZSRR armii polskiej pod 
dowództwem gen. Andersa, z grupą 
polskich dzieci wydostała się przez 
Persję do Północnej Afryki. Tam, 
z pomocą Polskiego Czerwonego 
Krzyża, odnalazła ją krewna z Lublina. 
Wróciła do tego miasta w 1948 roku. 
Wielu dotarło dopiero po roku 1956, 
inni nie wrócili wcale... Marian Rak, 
również uznany artysta–malarz, zdra-
dza, że każda próba podjęcia tematu 
tamtych dni, wywołuje u żony łzy... 
Niewiele osób znało dotąd dramatycz-
ne losy pani Barbary. Dziś, po ponad 
60. latach, powrót do wspomnień był 
bardzo trudny...                             (r)

Ofiary „Golgoty Wschodu” były w naszej współczesnej 
historii przez wiele lat nieobecne. Dziś wywózki setek tysię-
cy Polaków z Kresów Wschodnich w głąb ZSRR i tragedia 
ponad 20 tysięcy polskich oficerów i policjantów nie są już 
tematami tabu, ale wciąż jeszcze nie wiemy wszystkiego. 

Ofiary Golgoty Wschodu” były w naszej współczesnej 

Byśmy wciąż do Niepodległej szli...

my 
wyrwani z organizmu 
narodu polskiego 
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. 
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Krzyż Zesłańców Sybiru dla Barbary Wołoszyńskiej–Rak.            Zdj.: r

W tym roku przypada 55 rocznica utworzenia 
struktur administracji wojskowej w naszym mieście. 
Powstała w 1951 roku Wojskowa Komenda Rejonowa 
dała początek Wojskowej Komendzie Uzupełnień, 
funkcjonującej w Rybniku od 2002 roku. 

Z okazji jubileuszu, ale również Święta Wojsk Lądowych, 
przypadającego 12 września na pamiątkę wiedeńskiej 
wiktorii Jana III Sobieskiego w 1683 roku, na rybnickim 
Rynku odbył się uroczysty apel wojskowy. Wzięli w nim 
udział pracownicy wojskowi i cywilni WKU, przedstawiciele 
samorządów gmin, które swoim działaniem rybnicka pla-
cówka obejmuje, reprezentanci środowisk kombatanckich 
i organizacji narodowościowych, służby mundurowe, mło-
dzież harcerska, a także Kompania Honorowa 6 Batalionu 
Desantowo–Szturmowego z Gliwic. 

Komendant WKU w Rybniku płk Krzysztof Radwan 
nawiązał do rocznicy zwycięstwa nad turecką armią, jednej 
z najważniejszych w żołnierskim kalendarzu. Przechodząc 
do współczesności, podziękował urzędom, jednostkom 
gmin i placówkom za dobrą współpracę oraz za docenianie 
roli armii w budowaniu siły państwa i jego wizerunku oraz 
wszystkim, którzy darzą Wojsko Polskie zaufaniem i przy-
jaźnią. Historyczną rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem jako 
jednego z największych czynów polskiego oręża przypomniał 
też prezydent Adam Fudali. Zaś współczesnym żołnierzom 
odbywającym czynną służbę wojskową, żołnierzom zawodo-
wym, kombatantom i weteranom oraz wszystkim zaangażo-
wanym w obronę naszych granic złożył najlepsze życzenia 
z okazji święta. Uczestnicy uroczystości, wśród których był 
poseł Grzegorz Janik, złożyli kwiaty na  tablicy poświęconej 
marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Podwójna uroczystość była też okazją do wręczenia od-
znaczeń dla szczególnie zasłużonych pracowników rybnickiej 
WKU: za długoletnią i wzorową służbę wojskową oraz pracę 
na rzecz wojska, komendanta płk Krzysztofa Radwana oraz 
Krystynę Fonfarę i Zenobię Pogwizd uhonorowano Złotym 

Medale pamiątkowe otrzymali przedstawiciele władz samorządowych.
Zdj.: Fr
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• Rocznica WKU 
• Święto Wojsk Lądowych w Rybniku

Święto 
  z Rosomakiem 
       w tle...



Trwa ostatni rok bieżącej kadencji władz samorządu terytorialnego, w tym wybranej 
w październiku 2002 roku Rady Miasta. Czas więc na podsumowania.
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— Początek ka-
dencji był dość nie-
spokojny – minęło 
trochę czasu nim 
Rada Miasta okrze-
pła w stałym skła-
dzie...

— Miało to zwią-
zek m.in. z wejściem 
w życie regulacji 
prawnych zakazują-
cych łączenia dzia-
łalności gospodar-
czej prowadzonej 
na mieniu gminy 

z funkcją radnego. Różnice w interpretacji tych 
przepisów dotyczyły głównie radnych – lekarzy, 
prowadzących praktykę prywatną lub będących 
udziałowcami spółek działających w budynkach 
komunalnych. Część prawników uważała, że 
lekarze prowadzą w tych obiektach działalność 
zawodową, inni, że działalność gospodarczą. 
Ze względu na nieprecyzyjne zapisy Ustawy, 
zarówno Rada Miasta (nie tylko zresztą 
w Rybniku), jak i sami zainteresowani radni, 
mieli problemy z podjęciem decyzji o sposo-
bie rozwiązania tego dylematu. Ostatecznie 
z Rady odeszły dwie lekarki, z których jedna 
sama złożyła mandat, a w przypadku drugiej 
to Rada podjęła decyzję o jego wygaśnięciu. 
Zmiany personalne nie wpłynęły zasadniczo na 
układ sił w Radzie, ale cała sytuacja, wywołana 
wprowadzaniem niedopracowanych ustaw 
– głównego mankamentu polskiego ustawo-
dawstwa – spowodowała, że początek kadencji 
był rzeczywiście dość niespokojny. 

— Na początku tej kadencji radni zasiedli 
w sali zaopatrzonej w nowoczesny, elektronicz-
ny system głosowania wraz z odpowiednim 
umeblowaniem. Koszt urządzeń wzbudził duże 
emocje, szczególnie opozycji...

— System wzbudził emocje zapewne nie 
tylko ze względu na cenę, ale i nowatorstwo 
techniczne. Czteroletnia praktyka wykazała 
jednak jego wielką przydatność zarówno 
w poprawie tempa i dokładności zliczania 
głosów, ale również w kontekście postulatu 
opozycji o wprowadzenie imienności głoso-
wania. O wartości urządzenia przekonaliśmy 
się również przy okazji podejmowania jednej 
z najważniejszych uchwał w czasie tej kadencji, 
a mianowicie przyjęcia planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Liczba uwag do planu 
wymagających głosowania przekroczyła 250 
i ręczne liczenie głosów  byłoby nie tylko 
nieprecyzyjne, ale obrady nieprawdopodobnie 

przeciągnęłyby się w czasie. Tak więc system 
okazał się wymogiem współczesności...

— Wspomniał pan o przyjęciu planu prze-
strzennego zagospodarowania jako o jednej 
z najważniejszych uchwał mijającej kadencji...

— Bez tego podstawowego dokumentu 
praktycznie niemożliwa jest działalność bu-
dowlana w mieście. Dotyczy to zarówno osób 
prywatnych, zakładów pracy, potencjalnych 
inwestorów, jak i samej gminy, jako organu 
zarządzającego przestrzenią publiczną. Za 
równie ważne uważam wszystkie uchwały, które 
dawały gminie możliwość sięgania po środki 
zewnętrzne i prowadzenie z dużą dynamiką 
inwestycji na terenie miasta. Dzięki funduszom 
unijnym Rybnik ma znacznie większe szanse 
na rozwój, niż gdyby finansować strategiczne 
inwestycje wyłącznie ze środków własnych 
gminy. Taką epokową inwestycją jest budowa 
systemu kanalizacji sanitarnej. W najbliższym 
czasie będziemy mieć gminę przygotowaną 
na wyzwania XXI wieku. Rozwój miasta jest 
właściwie zagwarantowany – istnieje plan za-
gospodarowania przestrzennego, do dyspozycji 
inwestorów będą kompletnie uzbrojone działki 
budowlane oraz wszystkie podstawowe media. 
Teraz należy zrobić jak największy wysiłek, by 
tych inwestorów przyciągnąć właśnie do nas. 

— A przyciągnąć ma ich m.in. specjalna stre-
fa gospodarcza w pobliżu elektrowni „Rybnik”, 
której tworzeniem zajmuje się pan nie tylko jako 
przewodniczący RM, ale również prezes Fun-
dacji Ekologicznej „Ekoterm Silesia”, będącej 
jednym z partnerów miasta w realizacji tego 
przedsięwzięcia...

— To rzeczywiście bardzo ważny dla mnie 
temat. Pasjonuje mnie planowanie przestrze-
ni publicznej, a w tej przestrzeni szczególnie 
przedsięwzięcia, które dają miastu jakiś bonus. 
Tak było z kampusem, w powstaniu którego 
Fundacja „Ekoterm Silesia” miała swój wielki 
udział, a który pozwala gminie edukować 
mieszkańców subregionu nie tylko na pozio-
mie podstawowym i średnim, ale i wyższym. 
Dziś nowym wyzwaniem dla Fundacji we 
współpracy z miastem, jest wsparcie sektora 
produkcyjnego. 

Uważam, że nie tylko Rybnik, ale i cała 
Polska ma swoje pięć minut i powinniśmy być 
gotowi do spełnienia wysokich dziś wymagań 
inwestorów – zapewnić dobrą komunikację, 
odpowiednią politykę podatkową, czyste śro-
dowisko itp. Rybnik posiadał specjalną strefę 
gospodarczą w Kłokocinie, jednak wysokie 
koszty jej uzbrojenia i skomunikowania prze-
sądziły o zamianie lokalizacji na korzystniejszą, 

położoną w pobliżu elektrowni „Rybnik”. 
Elektrownię udało się dodatkowo pozyskać 
jako partnera do tego przedsięwzięcia – będzie 
dostarczycielem energii elektrycznej dla przed-
siębiorców, którzy tu zainwestują. Do końca 
roku miasto zakończy budowę drogi wiodącej 
przez strefę oraz przeprowadzi odwodnienie 
terenu. Przez fundację zostaną wykonane pro-
jekty budowy sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej. Prace wykonawcze nad uzbrojeniem 
strefy będą kontynuowane w przyszłym roku. 
Naszym ostatnim, ale niezwykle ważnym zada-
niem będzie lobbowanie czyli przekonywanie 
inwestorów do ulokowania swoich przedsię-
biorstw w naszej strefie. Jestem przekonany, 
że po zakończeniu wszystkich prac związanych 
z infrastrukturą strefy, chętnych nie będzie bra-
kowało, o czym zresztą świadczą prowadzone 
rozmowy. Jedna z działek już jest własnością 
zagranicznego, usługowo–produkcyjnego, in-
westora, który powinien rozpocząć działalność 
w przyszłym roku. W sprowadzeniu inwestorów 
do miasta niezwykle istotnym jest rozwiązanie 
problemu komunikacji w mieście. W tym 
miejscu chciałbym podkreślić wagę dyskusji, 
jaka toczy się wokół jak najlepszego skomu-
nikowania Rybnika i jego okolic. Podstawą tej 
dyskusji jest wykonane studium komunikacyj-
ne oraz badania natężenia i struktury ruchu. 
I chodzi nie tylko o wyprowadzenie ruchu tran-
zytowego poza centrum, ale również o dojazd 
do terenów, które dzięki temu mogą stać się 
obszarami inwestycyjnymi czy budowlanymi. 
To oczywiście zadanie wieloletnie, również 
dla naszych następców, ale ważnym jest, by na 
dobry początek powstała dobra koncepcja.    

— Mieliśmy rozmawiać głównie o pana dzia-
łalności jako przewodniczącego RM, okazuje 
się jednak, że nie da się jej oddzielić od pracy 
zawodowej...

— To prawda, ponieważ znaczna część mo-
jej pracy zawodowej w Fundacji, jak i praca 
radnego służą rozwojowi miasta. Staram się 
znajdować możliwości, których wykorzystanie 
da pozytywny efekt i przełoży się na przykład 
na podniesienie poziomu edukacji w mieście 
(do czego przyczynił się kampus), zmniejszenie 
bezrobocia i zwiększenie wpływów do budżetu 
miasta (do czego ma przyczynić się strefa prze-
mysłowa). Wiele przedsięwzięć jest owocem 
dyskusji i dobrej współpracy z prezydentem 
miasta i komisjami Rady. 

— Wracając do pana działań jako prze-
wodniczącego RM, jak pan widzi rolę opozycji 
w Radzie Miasta?

— Nasza Rada Miasta nie jest, na szczęście, 



— Nasza rozmowa kończy za-
inicjowany kilka miesięcy temu 
cykl podsumowujący czterolet-
nią pracę branżowych komisji 
miasta. Ostatnią, jaką chcemy 
przedstawić jest Komisja Rewi-
zyjna; ostatnią, co nie znaczy 
mniej ważną. Przeciwnie ...

— Komisja Rewizyjna jest 
jedną z podstawowych komisji 
Rady Miasta, której zadania 
i rola zostały ściśle określone 

w statucie miasta oraz w ustawie o samorządzie gminnym. Speł-
nia ona funkcje statutowe i kontrolne w stosunku do prezydenta 
miasta i wszystkich jednostek Urzędu Miasta. Przygotowuje 
opinie o wykonaniu budżetu, a po uzyskaniu opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej występuje z wnioskiem do Rady Miasta 
w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi, rozpatruje 
skargi, zażalenia i wnioski dotyczące działalności prezydenta 
i kierowników jednostek organizacyjnych miasta i wykonuje 
inne zadania kontrolne zlecone przez Radę. Przeprowadzenie 
kontroli wymaga dokładnego zapoznania się z wieloma mery-
torycznie skomplikowanymi mechanizmami administracyjnymi 
i prawnymi. Wymaga też poznania pełnej korespondencji 
i dokumentacji oraz rozmów wyjaśniających ze stronami. Może 
to wykonać mała grupa radnych, członków Komisji Rewizyjnej, 
która po zapoznaniu się ze sprawą, przedstawia wnioski i opinie 
w formie projektu uchwały lub raportu do dyskusji podczas sesji. 
Reasumując, swoje zadania kontrolne RM wykonuje poprzez 
Komisję Rewizyjną.

— Wspomniał pan o małej grupie radnych wybranych do 
tego zadania, a to przypomina nam zawirowania, jakich już na 
starcie nie udało się uniknąć. Przypomnijmy: najpierw Komisja 
Rewizyjna miała znaleźć się w rękach opozycji, potem liczyła 
tylko czterech radnych choć powinna mieć siedmiu, jednak 
opozycja nie chciała w niej pracować. I ta patowa sytuacja 
trwała prawie rok. Ostatecznie Komisję poszerzono o dwóch 
radnych z opozycji, ale z pewnością takie perturbacje pracy 
nie ułatwiały…

— Na początku kadencji mieliśmy do czynienia ze sporem 
politycznym. Jednak szybko zdaliśmy sobie sprawę, że Ko-
misja ma służyć wykonywaniu bieżących statutowych zadań, 
a nie rozgrywkom personalnym o podłożu ambicjonalnym, 
mającym swoje korzenie w poprzednich kadencjach. A że tak 
było, przekonaliśmy się podczas wielu sesji, szczególnie tych 
z początku kadencji, kiedy posiedzenia trwały do pierwszej, 
drugiej w nocy, a prawie każdy spór doprowadzał do kłótni 
i osobistych pretensji, zamiast służyć rozwiązaniu problemu. 
I na taką Komisję Rewizyjną nie było zgody i to nie tyle ze strony 
prezydenta, ale całego klubu Bloku Samorządowego Rybnik. 
Z czasem sytuacja się unormowała, a radni opozycji zasili sze-
regi Komisji Rewizyjnej, choć nadal jest ona sześcioosobowa. 
W tamtym czasie wielokrotnie na sesjach RM zwracałem się do 
radnych o uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej; 
z połowicznym sukcesem. Obecnie mamy w Komisji reprezenta-
cję trzech opcji politycznych; pluralizm jest więc zachowany. 

— Wróćmy jednak do spraw jakimi w tej kadencji zajmowała 
się Komisja, bo ważnych tematów z pewnością nie brakowało. 

Rozmowa z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej RM 
Romualdem Nieweltem

c.d. na stronie 18
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szczególnie upolityczniona, ale opo-
zycja istnieje i uważam, że jest ko-
nieczna. Nie powinno się zarządzać 
miastem biorąc bezkrytycznie pod 
uwagę jedynie punkt widzenia  wnio-
skodawców przekonanych do swojej 
idei. Człowiek jest istotą omylną, 
dlatego to dobrze, jak opozycja 
przedstawia swoje zdanie i zwraca 
uwagę na pewne istotne kwestie. 
Pozwala to wnioskodawcom spojrzeć 
na problem z innej perspektywy. Ma 
to swoją wagę nawet w sytuacji, gdy 
rządzący mają większość w Radzie 
i opozycja nie jest zdolna do zablo-
kowania uchwały, jak to ma miejsce 
w Rybniku. Opozycja w rybnickiej 
Radzie Miasta nie jest odbiciem „bi-
tew na górze”, lecz uczestnikiem dys-
kusji, czasem może nawet ostrych, ale 
zawsze zmierzających do znalezienia 
najlepszych dróg do rozwiązywania 
problemów miasta. 

— Czy czuje pan, że jako przewod-
niczący RM ma pan wpływ na ważne 
dla miasta decyzje?

— Tak, mam. Co prawda jestem 
jednym z 25 radnych i mój głos ma 
taką samą wagę jak pozostałych rad-
nych, ale jako przewodniczący Rady 
Miasta mam jeszcze wiele dodatko-
wych obowiązków, które zwiększają 
mój udział w postępowaniach decy-
zyjnych. Przewodniczę obradom ca-
łej Rady z udziałem prezydenta, jego 
zastępców i urzędników miejskich. 
Ustalam porządek sesji, ale mam 
też prawo wycofać projekt uchwały 
wymagający jeszcze dopracowania. 
Prowadzę nadzór nad komisjami 
branżowymi. Reprezentuję Radę 
na zewnątrz. Podczas dyżurów 
przyjmuję strony i w ramach moich 
uprawnień, staram się udzielać im 
pomocy. Jestem w stałym kontakcie 
z prezydentem, z którym niejed-
nokrotnie szczegółowo omawiamy 
wyjątkowo trudne zagadnienia. 
Choć kompetencje prezydenta są 
bardzo duże, to strategiczne decyzje 
często konsultuje on z Radą Miasta. 
Uważam, że „ścieżka komunikacyj-
na” między prezydentem, a Radą 
Miasta, wypracowana znacznie 
wcześniej, bo na początku lat ’90, 
do dziś dobrze funkcjonuje... Dzięki 
modelowi, który zakłada przygo-
towanie projektu uchwały przez 
kompetentnych urzędników UM, 
a następnie uzyskanie pozytywnej 
opinii branżowej komisji RM, bar-
dzo rzadko zdarzało się, by rybnicka 
uchwała została zawetowana przez 
nadzór prawny wojewody.

— Mankamentem posiedzeń wielu 
rad gmin są problemy z dyscypliną 
czasową, co powoduje przeciąganie 
się obrad i kłopoty obecnych z per-
cepcją ważnych niekiedy treści. Czy 
udało się panu radnych w tej kwestii 
okiełznać?

— Jakiś czas temu mieliśmy 
z tym sporo problemów, bo znalazły 
się w Radzie osoby, które w swoich 
wystąpieniach zbyt wiele treści, 
i to niekoniecznie na temat, chciały 
przekazać, powtarzając się w swoich 
sformułowaniach. Niepotrzebne były 
polemiki nie dotyczące omawiane-
go problemu czy nawet wycieczki 
personalne itp. Wszystko to razem 
przeradzało się w zwykłe gadulstwo. 
Po wielu apelach o zachowanie 
dyscypliny wystąpień, sami radni 
poprzez głosowanie podjęli decyzję 
o ograniczeniu jednej wypowiedzi do 
3 minut. To zdecydowanie poprawiło 
ich rzeczowość, a tym samym i dyna-
mikę obrad. Sporadycznie zdarza mi 
się jeszcze przypominać o 3–minuto-
wym rygorze, ale już od dawna nie 
musiałem stosować takich restrykcji, 
jak wyłączanie mikrofonu...

— To była codzienność Rady 
Miasta. Zdarzały się jednak posie-
dzenia wyjątkowe, na których radni 
przyznawali tytuły honorowych oby-
wateli miasta. To interesująca sprawa 
w kontekście głośnego przypadku 
Güntera Grassa...

— Rybnik takimi tytułami raczej 
nie szafował. W poprzednich ka-
dencjach otrzymali go Mieczysław 
Brzost, autor książki o inspekto-
racie AK w Rybniku, rybniczanin, 
arcybiskup Damian Zimoń, którego 
zasług nie trzeba powtarzać oraz 
związany w swoim czasie z Rybni-
kiem, wybitny kompozytor Henryk 
Mikołaj Górecki. To są osoby, którym 
ze wszech miar taki tytuł się nale-
żał. To były podniosłe uroczystości, 
ale nie przysłoniły one pracy radnych 
w czasie 50 zwyczajnych (a czasem 
nadzwyczajnych czyli dodatkowych) 
posiedzeń mijającej kadencji. 

Korzystając z wyjątkowej okazji 
chciałbym wszystkim radnym ser-
decznie podziękować za współpracę, 
zaangażowanie w rozwiązywanie 
problemów miasta i działalność na 
rzecz jego rozwoju. Macie w nim swój 
wielki udział. Dziękuję.

— Dziekuję za rozmowę.

Rozmawiała: W. Różańska



— Istotnie. Ze względu na problemy, które 
rozpatrujemy, można śmiało powiedzieć, że to 
najbardziej zapracowana Komisja. Na każdej 
sesji Rada Miasta debatuje nad dokumentami 
przygotowanymi przez Komisję Rewizyjną. 
A to wymaga od nas wykonania konkretnych 
badań, analiz i kontroli oraz wypracowania 
odpowiedniego stanowiska, by zaproponować 
projekt uchwały. Bardzo istotna jest procedu-
ra absolutoryjna, w której nasza Komisja ma 
do wykonania ważne statutowe zadanie. Co 
roku w połowie marca komisje RM otrzymują 
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta 
sporządzone przez służby finansowe miasta. 
Po analizie w siedmiu komisjach branżowych, 
opinie trafiają do Komisji Rewizyjnej, która 
pod koniec marca kontroluje sprawozdanie 
finansowe, szczególnie pod kątem zgodności 
z prawem, celowości, gospodarności i rze-
telności sprawozdań. Kontroli dokonujemy  
w obecności skarbnika i innych przedstawi-
cieli służb finansowych. Ponadto Komisja 
Rewizyjna zapoznaje się z wynikami kontroli 
zewnętrznych Urzędu Miasta, zleconych 
m.in. przez Regionalną Izbę Obrachunkową, 
NIK, Urząd Wojewódzki i in. oraz z wynikami 
kontroli wewnętrznych, wykonywanych przez 
służby kontrolne prezydenta na jego polecenie.  
W ciągu roku przeprowadzanych jest około  
30 prezydenckich kontroli. 

— Jakie instytucje w mijającej kadencji 
skontrolowała Komisja Rewizyjna? 

— Za zgodą Rady Miasta, Komisja w okresie 
od listopada do lutego przeprowadza kontrole 
dwóch wybranych jednostek organizacyjnych 
miasta. Kontroli dokonują dwa trzyosobowe 
zespoły. Trwają one zwykle kilka dni i obejmują 
sprawdzenie podstawowej dokumentacji danej 
jednostki – statutów, regulaminów, instrukcji, 
planów pracy itp. Następnie kontrolujemy wy-
brane zagadnienia istotne dla danej jednostki 
np. konkretne przedsięwzięcie, remont lub 
zadanie, wraz z towarzyszącą mu dokumentacją 
techniczną i finansową; wreszcie „w terenie” 
kontrolujemy i przeprowadzamy rozmowy 
z osobami związanymi z daną inwestycją.  
W marcu tego roku skontrowaliśmy Rybnickie 
Służby Komunalne i wydział ISPA/Funduszu 
Spójności, związany z budową kanalizacji 
sanitarnej. Prawie zawsze bezpośrednio przed 
lub tuż po kontroli dokonanej przez Komisję 
Rewizyjną, w danej instytucji czy wydziale 
odbywa się szczegółowa kontrola dokonywana 
przez służby prezydenta. Nie wynikają one  
z umowy, ale są powszechnie stosowaną prakty-
ką, gdyż prezydent chce mieć pewność, że kon-
trolowane jednostki odpowiadają wymogom  
i standardom. I właśnie w czasie takiej kontroli, 
w czerwcu br. wykryto finansowe nadużycia 
w RSK. Warto też powiedzieć, że w poprzed-
nich latach Komisja Rewizyjna kontrolowała 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz dwukrotnie Wydział 

Zamówień Publicznych UM. Również sama 
Komisja Rewizyjna jest poddawana kontrolom. 
Istnieje też możliwość, by to Rada Miasta zleci-
ła Komisji skontrolowanie jakiejś instytucji, ale 
w tej kadencji taka sytuacja nie miała miejsca. 
Zdarzyło się natomiast, że Komisja Rewizyjna 
sama wyszła z inicjatywą przeprowadzenia nad-
zwyczajnej kontroli, a dotyczyła ona odkupu 
placu za Urzędem Miasta Rybnika. 

— Na ile wiążące są wyniki waszych kontro-
li? Czy można mówić o konkretnych efektach 
tej pracy?  

— Wyniki naszej pracy zawsze przedstawia-
ne są dyrektorowi kontrolowanej jednostki, 
później prezydentowi miasta i Radzie Miasta, 
a nasze spostrzeżenia są analizowane. Dla 
przykładu – po dokonaniu kontroli w Ośrodku 
Pomocy Społecznej dostrzegliśmy pewne man-
kamenty związane z zarządzaniem środkami, 
zaproponowaliśmy więc skomputeryzowanie  
i rozdzielenie księgowości na poszczególne pio-
ny, nadzorowane przez dyrektora. I to zostało 
wprowadzone. Takich wykorzystanych sugestii 
było oczywiście więcej. 

— Prace związane z absolutorium i przepro-
wadzanie kontroli to nie jedyne pole działania 
Komisji Rewizyjnej. Kolejna bardzo istotna 
dziedzina to skargi, a tych nie brakowało. 
Padały nawet rekordy w ilościach składanych 
skarg ...

— W czasie tej kadencji rozpatrywaliśmy 
około 50 skarg i zażaleń na działalność pre-
zydenta. Baczni obserwatorzy nie będą mieć 
problemów z ustaleniem instytucji, której 
zażalenia dominowały – tylko na jednej sesji 
złożyła ona aż 6 takich skarg, a w sumie było 
ich 12, jednak wciąż pojawiają się nowe.  

Rozpatrując skargi sumiennie sprawdzamy 
wszelkie dostępne dokumenty, spotykamy się 
i rozmawiamy z osobą skarżącą, bo przecież 
nie wszystko można wywnioskować jedynie na 
podstawie złożonego pisma. Na posiedzenia 
Komisji zapraszamy również osoby, których 
oskarżenia dotyczą – najczęściej jest to bran-
żowy wiceprezydent i naczelnik wydziału 
odpowiedzialnego za daną sprawę. Następnie 
wewnątrz Komisji wypracowujemy stanowisko 
i przygotowujemy stosowną uchwałę, którą 
przedstawiamy na sesji, a podczas dyskusji 
radni decydują czy skarga jest zasadna czy 
też nie. 

Z moich obserwacji wynika, że systematycz-
ne działanie Komisji Rewizyjnej w tej właśnie 
dziedzinie spowodowało, że wydziały Urzędu 
Miasta mocno się mobilizują. Jeżeli bowiem 
okaże się, że skarga jest zasadna, odpowie-
dzialni za niedopatrzenie urzędnicy muszą 
liczyć się z konsekwencjami. To dyscyplinuje 
pracę poszczególnych wydziałów. Dotyczy to 
szczególnie odpowiedzi na pisma kierowane 
do Urzędu Miasta. 

— Czy dużo skarg uznano za zasadne?
— Około 1/4. Oczywiście pierwszym kryte-

rium, który pozwala stwierdzić czy skarga jest 

zasadna czy też nie, jest prawo – sprawdzamy 
czy wydając jakąś opinię lub decyzję urzędnik 
postępował zgodnie z przepisami. Ale warto 
tutaj zaznaczyć, że nie bez znaczenia jest też 
tzw. czynnik ludzki, społeczny. Jeżeli mamy do 
czynienia z krzywdą osoby skarżącej, wówczas 
stajemy na stanowisku, że skarga jest zasadna,  
a prezydent zleca jej ponowne rozpatrzenie 
przez dany wydział. Tak było w przypadku 
jednej z dróg publicznych, której wykonania 
podjęła się prywatna osoba. Dlatego uzna-
liśmy, że należy ponownie wynegocjować  
z nią wysokość roszczenia i w efekcie miasto 
zwróciło tej osobie 2/3 poniesionych nakła-
dów. Szczególny charakter mają też skargi na 
działalność OPS–u, bo one najczęściej dotyczą 
osób biednych i pokrzywdzonych przez los. 
Pamiętam również przypadek, który wymagał 
indywidualnego podejścia. Dotyczył on chorej 
matki samotnie wychowującej niepełnosprawne 
dziecko, które dzięki naszym staraniom trafiło 
do odpowiedniego ośrodka, a skargę wycofano. 
W takich właśnie sytuacjach dużą rolę odgrywa 
postawa członków Komisji, którzy mają świa-
domość, że reprezentują mieszkańców. 

Oczywiście zdarza się i tak, że spotykamy się 
z dużą agresją skarżących i roszczeniami, które 
są bezpodstawne, dlatego tak ważna jest roz-
mowa ze skarżącym. Ona wiele wyjaśnia. Rów-
nie ważne jest to, że przynajmniej 8–krotnie 
udało nam się doprowadzić do polubownego 
rozwiązania problemu i strony wyraziły zgodę 
na wycofanie skargi. Tak było w przypadku jed-
nej ze szkół, gdzie doszło do kłótni pomiędzy 
jednym z pracowników a dyrektorem. Udało 
nam się doprowadzić do ugody, łatwiej jest 
bowiem mediatorowi z zewnątrz spojrzeć na 
całą sytuację i wpłynąć na decyzję stron. I to jest  
z pewnością duży sukces Komisji Rewizyjnej, 
bo nasza praca właśnie na tym powinna pole-
gać; nie tylko na szukaniu winnych i karaniu, 
ale też na odnajdywaniu konsensusu i dopro-
wadzaniu do ugody pomiędzy zwaśnionymi 
stronami. 

— Czy były jeszcze inne skargi, które ze 
względu na swój temat czy specyfikę utkwiły 
panu w pamięci? 

— Była jedna nietypowa skarga. Nietypowa, 
bo elektroniczna, a złożył ją prezes jednej z firm 
informatycznych. E–mailowa skarga zawierała 
konkretne zarzuty na służby prezydenta, więc 
wymagała rozpatrzenia, ale już na wstępie 
pojawił się problem, bo pismo nie było pod-
pisane. Dlatego zwróciliśmy się w tej sprawie 
do Biura Radców Prawnych o opinię i okazało 
się, że wprawdzie oficjalnie, ustawą sejmową 
podpis elektroniczny został wprowadzony, ale 
de facto on nie działa, gdyż nie ma stosownych 
rozporządzeń wykonawczych. Komisja jednak 
zajęła się tą skargą – wpadliśmy na pomysł i wy-
drukowaliśmy ją i tradycyjną pocztą wysłaliśmy 
do tej osoby z prośbą o złożenie podpisu. Pismo 
wróciło jednak do UM, gdyż podany adres oka-
zał się nieprawdziwy. Ten przykład potwierdza 
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jak łatwo dzisiaj drogą e-mailową napisać 
skargę, ale w sytuacji kiedy adresat jest 
nieznany lub ukryty, trudno doprowa-
dzić do rozwiązania sprawy. Nie mając 
uwiarygodnionego podpisu, nie wiedząc 
z kim mamy do czynienia, nie możemy 
traktować takiej skargi poważnie. Może 
jako anonim? Prace nad rozwikłaniem 
sprawy zajęły nam wiele czasu, ale była 
to pewna nowość. 

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że 
nie zawsze skarżący pochodzą z Rybnika. 
Rozpatrywaliśmy kilka skarg złożonych 
przez osoby spoza naszego miasta, które 
dotyczyły m.in. parkowania samochodu 
w nieodpowiednich miejscach. Pamiętam 
też skargi, których rozpatrywanie zajęło 
więcej czasu, gdyż czekaliśmy na opinię 
któregoś z wyspecjalizowanych organów 
państwowych, a wnioski w formie uchwa-
ły muszą przecież trafić na sesję, która 
odbywa się w określonym terminie i nie 
zawsze udaje nam się „wpaść” w rytm 
posiedzeń. Jednak warte odnotowania 
jest również to, że przedstawione przez 
Komisję Rewizyjną projekty uchwał  
o uznanie danej skargi za zasadną lub 
też nie, były przez RM przegłosowywane 
większością głosów, a często jednogło-
śnie, bo w toku dyskusji dochodziliśmy 
do podobnych wniosków.

— Podsumowując, czy gdyby ponownie 
nadarzyła się taka możliwość, podjąłby 
się pan pracy w Komisji Rewizyjnej?  

— Głęboko bym się zastanowił... 
(śmiech). Pracy w tej Komisji trzeba 
poświęcić wiele czasu, a do rozwiązania 
jest sporo spraw i problemów. To nie 
tylko moje zdanie, ale powszechne od-
czucie wszystkich radnych, że Komisja 
Rewizyjna ma do wykonania ogrom 
pracy – żadna inna branżowa komisja nie 
przygotowała w mijającej kadencji tylu 
uchwał ile my. Aż 40! A warto dodać, 
że przed nową już Komisją pojawią się 
kolejne, dodatkowe zadania. W gestii 
Komisji Rewizyjnej znajdą się również 
kontrole działalności rad dzielnic pod 
względem finansowym i merytorycz-
nym. Następcom wzrośnie zatem zakres 
obowiązków. 

Muszę jednak powiedzieć, że prze-
wodniczenie Komisji było dla mnie o tyle 
łatwiejsze, że przez 4 lata pracowałem  
w Urzędzie Miasta, poznałem więc 
pragmatykę pracy urzędniczej. I gdyby  
na moim miejscu znalazła się osoba, 
która tej specyfiki nie zna, byłoby jej 
trudniej. Tutaj poznałem, też wiele in-
nych spraw z różnych dziedzin. Były więc 
też i korzyści poznawcze. 

— Dziękujemy za rozmowę. 

Rozmawiała: S. Horzela–Piskula

... i ówczesnych obrońców naszego miasta przypomina mogiła przy głównej alei 
cmentarza, a także położony nieopodal pomnik Powstańców Śląskich, z których wielu 
walczyło i zginęło w czasie II Wojny Światowej. Ofiarom „Golgoty Wschodu” i innym, 
którzy zginęli w obcej ziemi i tym, co nie mają swoich grobów poświęcony jest monument 
w komunalnej części rybnickiej nekropolii. Stało się tradycją, że w rocznicę Września 
’39 przedstawiciele miejskiej społeczności składają kwiaty w każdym z tych miejsc.

W czasie uroczystości zorganizowanych wspól-
nie przez miasto i Rybnickie Centrum Kultury 
samorząd gminy reprezentowali wiceprezydent 
Jerzy Frelich, przewodniczący Rady Miasta Mi-
chał Śmigielski oraz radni, przybyli też posłowie 
Grzegorz Janik, Michał Wójcik i senator Antoni 
Motyczka oraz reprezentanci biura poselskiego 
Samoobrony, obecni byli przedstawiciele, miej-
skich jednostek i instytucji, służb mundurowych, 

harcerze wraz z instruktorami, młodzież szkolna 
ze swoimi pedagogami i poczty sztandarowe 
placówek oświatowych. Swoje poczty wystawili  
i licznie przybyli reprezentanci organizacji  nie-
podległościowych, obchodzących 1 września 
Dzień Kombatanta, a wśród nich rybnickiego 
oddziału Związku Piłsudczyków, Związku Sybira-
ków, Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku 
Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, 

zarządu miejskiego Związku Kombatantów 
Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów Politycz-
nych, Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich  
i in. Warty honorowe przy pomnikach i poczty 
sztandarowe wystawiły jednostki Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” z Rybnika i Wodzi-
sławia.  

Atmosferę wrześniowych dni sprzed 67 lat  
i miejsca bitew Kampanii Wrześniowej przypo-
mniał wiceprezydent J. Frelich, nawiązując też 
do zrywu „Solidarności” i wspólnych wartości 
obu historycznych dziś wydarzeń – patriotyzmu 
i pragnienia wolności. — Dziś, we wspólnej 
Europie, zadaniem młodych ludzi jest burzenie,  
a nie budowanie murów... — mówił, zwracając 
się do młodzieży. Jej przedstawicielka, uczen-
nica I LO, podzieliła się informacjami ma 
temat losów śląskich powstańców, którzy wzięli 
udział w Kampanii Wrześniowej. — Gdzie 
nie ma Boga – jest nienawiść, gdzie jest Bóg 
i wiara – jest miłość... —  tak swoją refleksję 
o duchowym wymiarze walki posumował  
ks. Rafał Śpiewak z parafii Matki Boskiej Bo-
lesnej. Historyk Piotr Pawlas skupił się nie na 
przeszłości, ale dniu dzisiejszym i przejawach 
nietolerancji, ksenofobii i homofobii we współ-
czesnych społeczeństwach, zjawisk, z których 
czerpała ideologia faszystowska i którymi 
karmi się neonazizm. W miejscu poświęconym 
ofiarom faszyzmu słowa te zabrzmiały szczegól-
nie niepokojąco. Pod monumentem, na którym 
upamiętniono pomordowanych na Wschodzie, 
młodzież Gimnazjum nr 1, jednej z najstarszych 
szkół Rybnika, której przedwojenny kierownik 
i dwóch nauczycieli zginęło w Katyniu, przypo-
mniała dzieje tej zbrodni. Przy dźwięku werbli 
delegacje złożyły pod pomnikami kwiaty,  
a zebrani odmówili modlitwy.

(r) 

Wrzesień
1939...
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Kwiaty od miasta złożyli wiceprezydent 
Jerzy Frelich i przewodniczący RM 

Michał Śmigielski.

Hołd ofiarom Września złożyli parlamentarzyści, przedstawiciele 
współczesnego wojska, weterani walk wyzwoleńczych 
i młodzież.                                                                  Zdjęcia: r



Dotarł do nas list Mieczysława Majchrzyka, mieszkańca 
ul. Chwałowickiej, który krytycznie odniósł się w nim do 
decyzji firmy Vattenfall (d. Górnośląski Zakład Energe-
tyczny) o likwidacji kas przy ul. Sławików w Rybniku, gdzie 
można było zapłacić rachunek za energię elektryczną. 
Czytelnikowi wydaje się to szczególnie dziwne, bo na ul. 
Sławików lokal firmy jest bardzo obszerny. W imieniu 
wszystkich znajomych emerytów i rencistów, autor pisma 
skarży się, że opłacając rachunki np. na poczcie, za każdym 
razem (...) zbędnie tracimy bochenek chleba(...). Boi się też, 
co będzie, gdy taką praktykę zastosuje np. Zakład Gazowniczy. 
W sytuacji, kiedy wyrywa się pokrzywdzonym złotówki, (... )nie 
cieszy lanie wody z tej czy z innej fontanny... – pisze autor.

O stanowisko w tej sprawie poprosiliśmy firmę 
Vattenfall: 

Obsługa Klientów w Vattenfall przechodzi ewolucję od 
kilku lat. W ciagu tego czasu wiele osiągnęliśmy – badania 
mówią że obsułga osób stykających się z Vattenfall poprawia 
się. Staramy się, żeby nowy system obsługi oparty o telefon 
i internet zapewniał wysoki standard usług maksymalnej 
liczbie klientów. Nie ustajemy w poszukiwaniu nowych 
metod sprawnej obsługi. 

Łukasz Zimnoch, Rzecznik Prasowy Vattenfall Distribu-
tion Poland & Vattenfall Sales Poland

Z odpowiedzi firmy możemy wywnioskować, że kasy 
do Rybnika nie powrócą, zaś co do losów obiektu przy ul. 
Sławików – decyzji nie podjęto (red.).

Medalem – Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny; medal srebrny 
wręczono Mariuszowi Chmielowcowi. Na wyższe stopnie 
oficerskie awansowano 10 weteranów nie podlegających służ-
bie wojskowej, wśrod nich do stopnia majora – 96–letniego 
Jana Banasia. Nominacje, podpisane przez ministra obrony 
narodowej, wręczyli szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Katowicach płk dypl. Zenon Nowak oraz płk dypl. Krzysztof 
Radwan. Samorządowcy z Rybnika, a także ościennych gmin 
i powiatów otrzymali rocznicowe Medale Pamiątkowe WKU.

Jedyną w swoim rodzaju atrakcją święta był pokaz najnowsze-
go opancerzonego transportera kołowego „Rosomak”, wcho-
dzącego dopiero na wyposażenie naszej armii. Pojazd zrobił 
duże wyrażenie, choćby ze 
względu na swoje gaba-
ryty. Wysokość kadłuba 
bez wieży wynosi 2,3 m, 
zaś długość – blisko 8 m. 
Pojazd jest konstrukcją 
fińską, produkowaną na 
potrzeby naszej armii w 
Siemianowicach Śląskich. 
Jego załoga składa się z 3 
osób – kierowcy, dowódcy 
i działonowego. Dodatkowo może przewozić 8 żołnierzy desantu. Sam 
pojazd ma napęd na wszystkie koła, a maksymalna  prędkość na drodze 
wynosi 120 km/h. W sytuacji, kiedy jeszcze przed niewielu laty obejrzenie 
z bliska nowoczesnego sprzętu wojskowego było niemożliwe, „Rosomak” 
w roli „misia”, z którym można sobie zrobić zdjęcie na środku Rynku, 

to na pewno duże wydarzenie. Można było także 
wejść do środka, zasiąść na miejscu kierowcy, 
a nawet wdrapać się na pancerz, a wśród chętnych 
do buszowanie wewnątrz nie brakowało pań. 
One też przeważały w grupie uwieczniających się 
z „Rosomakiem” na fotografii. Nie brakowało też 
pytań do obsługi pojazdu –  młodych ludzi ubra-

nych w gustowne koszulki z wizerunkiem rosomaka, zwierzęcia, które 
użyczyło transporterowi nazwy. Dowiedzieliśmy się m.in., że to cudo 
jeździ nie tylko po lądzie, ale pokonuje też przeszkody wodne, będzie 
na wyposażeniu naszych żołnierzy w Libanie i  kosztuje 12 mln zł... Byli 
chętni do nabycia...                                                                               Fr. 

c.d. ze strony 15
Święto z Rosomakiem w tle...

„Rosomak” wzbudzał 
ogromne zainteresowanie mieszkańców.                  Zdj.: Fr

Ludzie listy piszą...Autobusem nocą
Od 2 września w soboty i niedziele na 

obszarze Rybnika kursują trzy linie nocne 
autobusów komunikacji miejskiej.

Nowe linie kursują będą na trasach:
• N1: Rybnik Sąd – Gotartowice – Boguszowice 
• N2: Rybnicka Kuźnia – Nowiny – Rybnik Sąd 

– Chwałowice 
• N3: Paruszowiec – Rybnik Sąd – Niedobczyce 

– Niewiadom
Na weekendowych liniach nocnych obowiązują 

tylko bilety jednorazowe (bilety okresowe nie są 
respektowane) w cenie: normalny – 2,80 zł, 
ulgowy – 1,50 zł, u kierowcy – 3,00 zł 

Szczegółowy rozkład jazdy: www.rybnik.pl.

Hot–spot 
na rybnickim Rynku

Od połowy sierpnia rybnicki Rynek 
został objęty bezprzewodowym dostępem 
do Internetu, a przedsięwzięcie zrealizo-
wała firma Centrum Informatyki ROW.

Tak zwane hot–spoty to publiczne miejsca 
zapewniające bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do 
sieci Internet. Warunkiem koniecznym do korzystania 
z bezprzewodowego Internetu jest posiadanie dowolnego 
urządzenia z możliwością korzystania z sieci WiFi. Urzą-
dzenie powinno być skonfigurowane do automatycznego 
pobierania adresu IP. Aby podłączyć się do sieci należy 
uruchomić wyszukiwanie sieci bezprzewodowych i wybrać 
sieć o nazwie „CIROW – hotspot”. 

Problemy z działaniem hot–spotu, jak również 
z zalogowaniem się, prosimy zgłaszać do salonu kom-
puterowego Centrum Informatyki ROW mieszczącego 
się przy Rynku 7. 

„Franciszkańskie”    
   lato

Franciszkańska parafia św. Józefa 
R o b o t n i k a  t o  c o ś  w i ę c e j  n i ż 
modlitewna wspólnota pod duchowym 
kierownictwem proboszcza, ojca 
Terencjana. 

Dzięki zaangażowaniu parafian i kapłanów, od wielu 
lat organizowane tu są kolonie dla wymagających wspar-
cia dzieci, głównie z dzielnicy Smolna. Parafialna „akcja 
lato” finansowana jest w części przez sponsorów, w części 
ze środków z losów sprzedanych w czasie odpustowego 
festynu. W tym roku na wakacyjny odpoczynek do Miła-
kowa koło Ostródy wyjechało wraz z kadrą pedagogiczną 
ok. 40 dzieci. W sierpniu w Domu Parafialnym „Nazaret” 
zorganizowano półkolonie, a uczęszczające na nie dzieci 
nie tylko się bawiły, ale poznawały też zabytki Rybnika, 
w tym świątynie. Dzięki sponsorom dzieci wyjeżdżały 
również na wycieczki w góry i na basen. Do tych działań 
włączyła się także Rada Dzielnicy Smolna.

Aktywnie działają inne grupy parafialne: w świetlicy 
raz w tygodniu (we wtorki) spotykają się seniorzy, 
organizowane są też pikniki i wycieczki. Inne grupy 
wspólnie wyjeżdżały na rekolekcje i na pielgrzymki. Lato 
było pracowite i udane. 
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Golejowskie przedszkole na miarę XXII wieku? 

Obok nowego budynku „wyrósł” plac zabaw.

dokończenie na stronie 24

— Rodzice są zachwyceni. Zwiedzając pla-
cówkę byli pod dużym wrażeniem tego, co tutaj 
zobaczyli. Jeden z opiekunów stwierdził nawet, 
że to placówka nie tylko na miarę XXI, ale XXII 
wieku — mówi z radością dyrektor ZSP nr 4 
Bożena Szymura. Nowe przedszkole powstało 
na bazie istniejącego budynku domu nauczy-
ciela, który zaadaptowany został na oddział 
przedszkolny dla pięciolatków. W budynku 
wykonano m.in. szatnie, poczekalnie, sanita-
riaty, magazyny, gabinety i aneks kuchenny. 
Do istniejącego budynku dobudowany został 
również nowy segment, w którym 
w dwóch oddziałach przedszkolnych 
„pierwsze kroki” stawiać będą – 3 
i 4–latki oraz prawie uczniowie czyli 
6–latki. Powstał również łącznik 
z istniejącym blokiem kuchennym 
w szkole. Ponadto wykonany został 
plac zabaw, a teren wokół placówki 
zagospodarowano. W efekcie w tej 
niezwykle urokliwej okolicy powstało 
przytulne, nowocześnie wyposażone 
trzyoddziałowe przedszkole z prze-
szklonymi pomieszczeniami, dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomysł na 
realizację inwestycji zrodził się przed kilku 
laty. 1 września 2003 r. decyzją RM utworzo-
ny został Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 4, 
powstały z połączenia Szkoły Podstawowej nr 
29 i Przedszkola nr 33. Przedszkole to mieściło 
się w dwóch budynkach: w Golejowie przy ul. 
Gliwickiej oraz w Grabowni przy ul. Wiktora 
Poloczka. Obydwie siedziby wymagały remontu, 
zamiast więc poprawiać stare, zdecydowano się 
zbudować nowe. Teraz z realizacji inwestycji 
cieszą się nie tylko grupa 75 przedszkolaków 
i ich rodzice, ale również dyrektor placówki, któ-
ra chwali projektanta – „Tensa Projekt Rybnik” 
oraz wykonawcę inwestycji, rybnicką firmę „Al 
Due”. — To bardzo ważna dla naszej społeczno-
ści chwila; dzięki miastu, wspaniałemu projektan-
towi i doskonałemu wykonawcy, po trzech latach 
„tułaczki”, możemy świętować dzień, w którym 
swoje podwoje dla przedszkolaków otwiera nowe 
przedszkole — mówiła podczas uroczystości 
dyrektor placówki. — Stanowimy zespół, który 
jednoczy dwie dzielnice – Golejów i Grabownię 
i chcemy, aby nasi wychowankowie znaleźli tutaj 
swoje miejsce. Prace ruszyły w ub. roku w czerw-
cu, a jedynym mankamentem, o jakim mówi się 

obecnie jest koniecznoś stworzenia parkingu 
dla nauczycieli, bo obecny przeznaczono dla 
rodziców. Nowy obiekt zajmuje powierzchnię 
545 m2, a jego kubatura to 3.328 m3. Łączny 
koszt realizacji inwestycji wyniósł 1.685.000 
zł. Całość robót finansowana była z budżetu 
miasta, co nie spotykało się z aprobatą ze strony 
radnych opozycji. Głosy sprzeciwu płynęły też 
z sąsiedniej Grabowni, której mieszkańcy nie 
chcieli zgodzić się z likwidacją przedszkola. 
Jednak, jak tłumaczył prezydent, placówka 
w Grabowni wymagała wielu nakładów, po-

dobnie jak budynek przy ul. Gliwickiej: — To 
najbardziej racjonalne rozwiązanie dla społecz-
ności Golejowa i Grabowni. Z opinią tą zgadza 
się również radny z Golejowa Romuald Niewelt, 
argumentując, że poprzednie rozwiązanie było 
nieekonomiczne, w przeciwieństwie do obec-
nego, gdzie mamy do czynienia z jedną admi-
nistracją i dyrekcją, a placówkę obsługuje jedna 
kotłownia i wspólna kuchnia. Ponadto zdaniem 
radnego remont trzech placówek pochłonąłby 
ogromne środki, a tak powstał nowy budynek 
i to jaki! — Przedszkole jest wspaniałe i mamy 
nadzieję, że dzieci i rodzice również cieszą się 
z jego powstania — podsumowuje radny, który 
zwrócił również uwagę, na sens istnienia zespołu 
szkolno–przedszkolnego, mając na względzie 
dzieci, które od najmłodszych lat związane są 
z jedną placówką.  

Zanim w murach na dobre zagościły maluchy, 
jako pierwsi zajrzeli tam zaproszeni goście, 
którzy byli świadkami uroczystego przecięcia 
wstęgi, a dokonali go Adam Fudali wspólnie 
z dyrektorkami placówki Bożeną Szymurą 
i Łucją Zimoń. Budynek i krzyże, które zawisły w 
salach, poświęcił proboszcz golejowskiej parafii 
ks. Ambroży Kucz. Wśród gości oprócz radnych, 
przedstawicieli władz miasta i kuratorium 

oświaty, byli też dyrektorzy rybnickich szkół 
i przedszkoli, gdyż uroczystość połączono 
z miejską inauguracją roku szkolnego, która roz-
poczęła się krótkim programem artystycznym 
przygotowanym przez uczniów i przedszkola-
ków. — Tak jak sportowiec szykuje się do startu 
w mistrzostwach, a aktor do zagrania nowej roli, 
tak wy możecie w tych murach przygotowywać 
się do swojej przyszłości — mówił do uczniów 
prezydent, nawiązując też do wyzwań w no-
wym roku szkolnym. Wyraził również nadzieję, 
że obiekt będzie służył całej społeczności, 

a chcąc osłodzić początek roku 
szkolnego prezydent przekazał 
na ręce dyrektor słodkości, jakie 
w ramach swoich prac czeladniczych 
wykonali młodzi cukiernicy. Później 
na pierwszy ogień szkolnych zmagań 
poszli najmłodsi, którzy odpowiadali 
na pytania związane z miastem, 
a w rolę nauczyciela wcielił się 
sam prezydent. Pytał o to, ja-
kie wieże górują nad miastem, 
kto w Rybniku produkuje prąd 

i jak nazywa się plac z fontanną i Ratuszem 

Zespół wespół
„Trzy w jednym” – uroczyste otwarcie nowego 

przedszkola, miejska inauguracja roku szkolnego 
oraz festyn dla mieszkańców – takie atrakcje czekały 
na wszystkich, którzy spędzili słoneczne popołudnie 
w Golejowie, w Zespole Szkolno–Przedszkolnym 
nr 4, który zmienił się nie do poznania! 
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W 2006 r. na prace remontowe i inwestycyjne 
w obiektach oświatowych zaplanowano wydanie ponad 
9,5 mln zł, tj. o 113% więcej niż w roku ub. Największą 
tegoroczną inwestycją oświatową w mieście była realizacja 
Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Golejowie. Kończą 
się remonty dachów w ponad 20 obiektach, odnowiono 
kilka elewacji, zlikwidowano bariery architektoniczne 
w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych. W 34 obiektach 
częściowo wymieniono lub wymieniane są okna na łączną 
kwotę ponad 1 mln zł. Ważnej przed zimą wymiany insta-
lacji c.o. dokonano w 4 placówkach, trwa zmiana systemu 
ogrzewania w SP 2 i Przedszkolu nr 2, wyremontowano 
sanitariaty w SP 32, SP 15 i Przedszkolu nr 20. Dokonano 
napraw schodów wejściowych w ok. 10 obiektach oraz 
na kilku przedszkolnych placach zabaw, wymalowano 
Gimnazjum nr 5 po prowadzonej od ub. roku całkowitej 
wymianie instalacji elektrycznej. 

Opracowano dokumentację techniczną na budowę 
dwu kolejnych sal gimnastycznych (II LO, G nr 2), budowę 
przedszkola w dzielnicy Paruszowiec–Piaski oraz na wymianę 
instalacji c.o. w kilku kolejnych szkołach (I LO, ZSM–E, 
ZSP nr 2). Zaplanowano też środki (2 mln zł) na budowę 
5 boisk ze sztuczną nawierzchnią (SP6; SP12; SP5, gimnazja nr 
3 i nr 10). Część tych inwestycj rozpocznie się lada moment.



— Uczniowie przychodzili już w czasie waka-
cji, ale początkowo nie dowierzali; mówili „to 
niemożliwe” — wspomina dyrektor placówki 
Maria Malinowska. Nie wierzyli, ale uwierzyli, 
bo 4 września w ich szkole nastąpiło uroczyste 
otwarcie obserwatorium astronomicznego. 
W ten sposób II Liceum Ogólnokształcące 
może pochwalić się najnowocześniejszym 
szkolnym obserwatorium w kraju. Dzięki 
zamontowaniu specjalnego filtra obserwato-
rium może działać całodobowo, a obserwacje 
mogą być prowadzone zarówno w dzień, jak 
i w nocy. Teleskop jest w stanie obserwować 
do 1000 obiektów. Współpracuje z kamerą 
i komputerem, który rejestruje zapisane dane. 
Prowadzenie obserwacji ułatwia specjalna lek-
ka konstrukcja kopuły, która obraca się o 360 
stopni. Podczas uroczystego otwarcia obiektu 
zaproszeni goście z ciekawością przyglądali 
się pracy teleskopu, wykonanym przy jego 
pomocy zdjęciom i obejrzeli ... kogucika na 
wieży bazyliki Św. Antoniego. Koszt powsta-
nia obserwatorium to ponad 100 tys. zł, które 
wydatkowano z budżetu miasta: — Władze 
Rybnika są przychylne wszelkim działaniom 
dyrektorów szkół, a prezydent chce, aby w pla-
cówkach pojawiały się nowoczesne pracownie 
— tłumaczy decyzję o otwarciu obserwatorium 
M. Malinowska. — W szkole mamy już pracow-
nię chemiczną i fizyczną, skoro więc istnieje taki 
przedmiot jak fizyka z astronomią, pojawił się 
pomysł, aby powstało tutaj również obserwato-
rium. Lekcje „bliżej gwiazd” prowadzą fizycy 
Grzegorz Łopatka oraz Joanna i Romuald 
Kondysowie, a w przyszłości obserwatorium 

zostanie połączone z oddaną do użytku 
w ubiegłym roku pracownią fizyczną. 

To nie jedyne nowości, jakie od września 
czekały na uczniów II LO – przy wykorzystaniu 
funduszy unijnych udało się tam stworzyć dru-
gą pracownię informatyczno–matematyczną, 
a w bibliotece – mini centrum multimedialne. 
To ważne, gdyż nowe sale i przyrządy naukowe 
dają szansę na ciekawszy sposób przyswajania 
wiedzy i wzbogacania własnej osobowości, 
o czym dyrektor liceum mówiła podczas 
uroczystej inauguracji roku szkolnego, jaka 
odbyła się w sąsiednich, gościnnych murach 
szkoły muzycznej. Wśród zaproszonych na 
uroczystość był absolwent II LO, eurodeputo-
wany Jan Olbrycht, który jak zwykle ciekawie 
mówił o Unii Europejskiej. — W Unii jest 
trudno, ale bez niej byłoby jeszcze trudniej, 
pod każdym względem — stwierdził, a jego 
wykład pełen był pytań, na jakie UE musi so-
bie odpowiedzieć w chwili obecnej, i z jakimi 
przyjdzie jej się zmierzyć w przyszłości. Wąt-
pliwości nie brakuje, a wszystkie sprowadzają 
się do pytania Quo vadis Unio? Jak mówił 
J. Olbrycht, kluczową kwestią jest znalezie-
nie odpowiedzi na pytanie czym ma być UE 
w kontekście wstępowania nowych członków, 
jak dalece powinna się poszerzać i kiedy UE 
powie „dość, więcej państw nie przyjmiemy”. 
Należy się spodziewać, że do UE z pewnością 
wejdą Bułgarzy i Rumunii, ale co z Norwegią, 
która w chwili obecnej deklaruje, że nie chce być 
jej członkiem, co z Turcją, której atutem może 
się okazać duży przyrost naturalny, nie bez 
znaczenia dla Europy zagrożonej katastrofą 

demograficzną? Co wreszcie z państwami 
północnej Afryki i kiedy UE rozszerzy się 
o Bałkany Zachodnie. — Unia nie jest już 
„klubem” bogatych — mówił J. Olbrycht. Nie 
wiadomo też jaka ma być jej polityka zagra-
niczna i co dalej z instytucjami europejskimi; 
jak zachować się wobec konstytucji europej-
skiej, skoro „nie” powiedziano jej we Francji 
czy Holandii. Odrębny problem stanowią ter-
roryzm, imigracja, stanowisko wobec świato-
wych potęg takich jak Chiny, Indie czy Rosja. 
Nie bez znaczenia jest też wymiar kulturowy 
i ideowy. Eurodeputowany ma świadomość, 
że żaden z tych problemów nie ominie Pol-
ski, więc musimy być na nie przygotowani. 
Mimo iż ilość problemów wewnętrznych 
i zewnętrznych w UE rośnie, jednak zda-
niem J. Olbrychta rosną też możliwości osób 
w niej żyjących. — Świat jest skomplikowany, 
ale nikomu nie obiecywano, że będzie lekko... 
Ważne jest w czym uczestniczymy, jakie mamy 
prawa, ale i obowiązki — podsumował poseł, 
zachęcając młodych do interesowania się Unią 
Europejską. 

J. Olbrycht mówił o UE w skali makro, 
a goszczący na uroczystej inauguracji roku 
szkolnego Adam Fudali w skali mikro. Prezy-
dent nawiązał do unijnych funduszy dla nasze-
go regionu, ale wspomniał również o nowych 
wyzwaniach, jakie stoją przed młodymi ludźmi 
w kolejnym roku szkolnym. Nauczycielom 
i uczniom życzył, by budzili się co dnia z myślą 
„nareszcie idę do szkoły”, szczególnie, że mają 
do dyspozycji nowe, ciekawe pracownie. 

O nowościach w szkole mówiła też mło-
dzież w progra-
mie  kabareto-
wym, reklamując 
obserwatorium 
astronomiczne 
hasłem „przeżyj 
t o  z  g w i a z d ą ” 
i  przekonując, 

... czyli „przez trudy do gwiazd” – ta maksyma może od dziś przyświecać 
uczniom II Liceum Ogólnokształcącego im. A.F. Modrzewskiego, 
dosłownie...  

Absolwent II LO Jan Olbrycht 
mówił o UE.

Obserwatorium astronomiczne – wyjątkowe źródło wiedzy o wszechświecie. „Hamlet” w przekładzie dowolnym nieszekspirowskim.

Per aspera ad astra
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że „nie wszystko gwiazda co się świeci”. Powrócił 
też temat rywalizacji z liceum im. Powstańców Śl, 
ale najistotniejsza była pogadanka instruktażowa 
adresowana do szkolnych debiutantów, w myśl za-
sady „Co każdy pierwszoklasista wiedzieć powinien, 
a każdy uczeń wie, ale przypomnieć nie zawodzi”. 
Oprowadzano więc „pierwszaków” po labiryncie 
szkolonych korytarzy i pomieszczeń, zaglądano do 
szatni i... pryszniców, zatrzymano się przy szkolnym 
ksero, gdzie obowiązuje wydany przez dyrekcję zakaz 
powielania... ściąg. To prawda, że warunki w szkole 
nie są najlepsze, ale obiekt czeka na modernizację. 
Wędrówkę zakończył „Hamlet” w przekładzie dowol-
nym, nieszekspirowskim. Lekcja poglądowa z pew-
nością przydała się pierwszoklasistom, dla których 
najważniejszą chwilą uroczystości było ślubowanie. 
I trudno się oprzeć się wrażeniu, że przydałaby się 
im też lekcja, jak powinna wyglądać postawa w czasie 
takiego aktu...

— Dajemy wam wiedzę, ale to od was zależy jak ją 
wykorzystacie — mówiła do młodzieży Maria Ma-
linowska. Zachęcała też ponad 700 uczniów II LO 
do podejmowania nowych zobowiązań i pracy nad 
własną osobowością. — Wiedza jest jak woda morska 
– im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Ży-
czymy wszystkim uczniom, aby nie gasili pragnienia, 
a nauczycielom, by to pragnienie rozbudzali. 

(S) 

Inauguracji przyświecało hasło „Matematyka jest kluczem do nauki”, a osobą, 
która starała się przekonać młodzież, że tak jest w istocie, był dziekan Wydziału 
Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego profesor Maciej Sablik, będący 
również felietonistą, publikującym swoje teksty m.in. w „Gościu Niedzielnym”. 
I taki też, felietonowy charakter, miał jego wykład. A rozpoczął od żartu przyrów-
nującego matematyków do ginącego gatunku: — Niebawem Greenpeace będzie nas, 
niczym żaby, przenosić przez jezdnię. Potem było równie ciekawie, a w wykładzie nie 
zabrakło odwołań do filmu „Piękny umysł”, ekonomii, kwadratury koła i zimnych 
oczu każdego matematyka. — Język polski jest potrzebny, ale matematyka też okazuje 

się być przydatna — mówił dziekan, zwracając uwagę nie tylko na fakt, że może ona 
gwarantować niemałe pieniądze. Prof. M. Sablik wyjaśniał, że istnieje kierunek ma-
tematyka finansowa związany z obrotem pieniędzmi, którego ukończenie może być 
równoznaczne ze 
znalezieniem do-
brze płatnej pra-
cy, ale są też do-
chodowe „kon-
kursy”, bardziej 
opłacalne od to-
czonych dawniej 
matematycznych 
pojedynków, w 
których wygraną 
było 30 obiadów 
c z y  ż y w a  g ę ś . 
Mowa o 7 wiel-
kich,  matema-
tycznych „Pro-
blemach nagrody 
tysiąclecia”, któ-
rych rozwiązanie 
może pokaźnie wzbogacić konto – każdy wart jest milion dolarów ufundowany 
przez Instytut Matematyczny Claya z USA, którego założycielem był biznesmenem, 
licencjonowany anglista. — Jednak nie o finanse tutaj chodzi. To wyzwanie! Przecież 
problemy są solą matematyki — mówił dziekan. Jego zdaniem na korzyść matema-
tyki przemawia przede wszystkim świadomość, że bez przedmiotów ścisłych nie 
byłoby rozwoju i postępu cywilizacyjnego, a poza tym, jak żartował, matematyka 
jest tania – wystarczy ołówek, kartka i kosz na śmieci. Rozważania nie ominęły też 
obowiązkowej obecności matematyki na maturze, bo przecież kiedyś zawsze była 
i jakoś sobie radzono. Prof. Maciej Sablik zakończył swój wykład nawiązując do 
własnych doświadczeń z ... siłownią. Jak stwierdził ćwiczenia, które tam wykony-
wał można by uznać za całkowicie nieprzydatne, bo w codziennym życiu nigdy nie 
musiał przyjmować podobnych pozycji. Jednak nikt nie mówi żeby ich zaniechać: 
— A przecież matematyka to gimnastyka mózgu — podsumował. Wielowątkowego 
i pełnego dygresji wykładu wysłuchali nie tylko licealiści i nauczyciele, ale również 
przedstawiciele kuratorium oświaty, Rady Dzielnicy Chwałowice i duchowni. 

Po raz pierwszy w „Koperniku” inauguracja roku szkolnego miała taki charakter, 
a na pomysł połączenia jej z ciekawym wykładem wpadł dyrektor IV LO Marian 
Groborz, który maksymą „nowy rok szkolny uważam na rozpoczęty” otworzył kolejny 
rozdział w edukacyjnym życiu 440 uczniów i 28 nauczycieli tej placówki. 

(S)

Na inaugurację roku szkolnego w IV LO, dyrektor placówki M. Groborz (z prawej) 
zaprosił prof. M. Sablika, który przekonywał, że matematyka to jest to! 

Zdj. szoł

Z Kopernikiem o matematyce
Kiedyś, rozwiązując matematyczne zadanie można było liczyć na serię 

darmowych obiadów lub nagrodę w postaci… żywej gęsi. Po co i dlaczego 
warto uczyć się matematyki w czasach, kiedy sukcesów nie mierzy się już 
kulinarną miarą? O tym właśnie mówił gość uroczystej inauguracji roku 
szkolnego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika 
w Chwałowicach prof. Maciej Sablik.

Nowi uczniowie w nowej pracowni.                          Zdjęcia: S

A n g i e l s k i 
dla wszystkich...
Wraz z początkiem roku szkolnego 

w pierwszych klasach wszystkich 25 
rybnickich podstawówek prowadzona 
jest nauka języka angielskiego.

Stało się to możliwe dzięki dotacji w wyso-
kości 82 tysięcy złotych, przyznanej Rybnikowi 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, o 
którą skutecznie wnioskowało miasto.

Lekcje angielskiego prowadzone są jako 
przedmiot dodatkowy, 2 godziny tygodniowo, 
bez podziału na grupy. Z przedmiotu skorzysta 
1.308 pierwszoklasistów, a zajęcia prowadzone 
są przez nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami. 

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



„Macie szansę, by potwierdzić opinię, że to 
właśnie przedszkola i szkoły podnoszą świado-
mość ekologiczną najmłodszych mieszkańców 
naszego regionu” - tak rybnicka firma EKO 
zachęca do udziału w eko-konkursie na 
zbiórkę surowców wtórnych w szkołach  
i przedszkolach na terenie miasta.  

A wszystko z myślą o ochronie środowiska  
i odpadach, które nie powinny trafiać na składo-
wiska odpadów komunalnych, ale winny być od-
zyskiwane i wtórnie przerabiane. Eko–konkurs 
jest adresowany do rybnickich przedszkoli, 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych, których wychowankowie 
mają zbierać surowce wtórne – butelki PET 
po napojach i opakowania szklane. Będą one 
odbierane z poszczególnych placówek, trans-
portowane na teren bazy firmy EKO i ważone, 
a zwycięzcą zostanie ta placówka, która zbierze 
największą wagę surowców wtórnych przypada-
jącą na jednego wychowanka. Konkurs potrwa 
od 1 października do 31 maja 2007 r., ale 
ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa już 
30 września. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
w czerwcu 2007 roku, a nagrodami będą bony 
pieniężne z przeznaczeniem na zakup sprzętu 
do wyposażenia sal lekcyjnych i gimnastycznych. 
Eko-konkurs jest organizowany we współpracy  
z recyklerami i Urzędem Miasta Rybnika.

•••
To nie jedyny projekt o charakterze proeko-

logicznym, w jakim mogą wziąć udział młodzi 
ludzie z naszego miasta. Grupy do 30 osób (np. 
klasy) ze szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych mają możliwość uczest-
nictwa w projekcie „Najbezpieczniej z pusz-
ką”, realizowanym pod hasłem „Moje środowi-
sko szkolne – żyję zdrowo i bezpiecznie”. Łączy 
on edukację recyklingową z edukacją w zakresie 
bezpieczeństwa na drogach. Projekt przygoto-
wany został przy współpracy Fundacji na rzecz 
Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach 
RECAL z Fundacją „Zapobieganie Wypadkom 
Drogowym”. W projekcie mogą brać udział 
klasy, które podejmą się działań w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa dzieci na drogach  
i selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie re-
cyklingu aluminiowych puszek po napojach oraz 
edukacji w tym zakresie. Mogą to być zarówno 
działania edukacyjne, jak i promocyjne. Powinny 
one obejmować także zbiórkę aluminiowych 
puszek po napojach. Istotne jest połączenie obu 
tematów w jeden projekt.

Zainteresowane grupy odsyłamy na stronę 
www.recal.pl, gdzie znajduje się regulamin akcji 
i formularz zgłoszeniowy. Organizatorzy przewi-
dują nagrody za najlepsze i najciekawsze działa-
nia opisane w raportach, które należy przesłać 
do 30 listopada br. Zachęcamy zatem do 
proekologicznych poczynań!                   (S)

Zgłoszone do ogólnopolskiego 
konkursu Modernizacja Roku 2005, 
wyremontowane w ub. roku kamienice 
przy ul. Powstańców 16 i 16 a, zajęły 
miejsce w ścisłym finale.

Odnowienie obu zabytkowych budynków 
było związane z budową nowego pasażu łą-
czącego ulicę Powstańców z Kraszewskiego  
i Wysoką – inwestycją prowadzoną przez Zarząd 
Gospodarki Mieszkaniowej, a zrealizowaną 
przez firmę Medrem, która zresztą też została 
nagrodzona. Budynki poddano gruntownej mo-
dernizacji, by spełniały współczesne standardy. 
Przy okazji remontu elewacji odkryto zabytko-
we elementy, które wyeksponowano. I właśnie 
przywrócenie dawnego wyglądu kamienic 
doceniła komisja konkursowa jubileuszowej, 
bo X edycji konkursu Modernizacja Roku. 
W zmodernizowanych kamienicach 
znajdują się zarówno lokale miesz-
kalne, jak i usługowe – powstały 
dwa duże, 80–metrowe 
lokale miesz-

kalne wynajęte w drodze przetargu na tzw. 
wolny czynsz. Także wszystkie mniejsze lokale, 
zarówno mieszkalne, jak i biurowe zostały już 
zasiedlone. 

Przyjazne mieszkańcom oraz klientom placó-
wek handlowych jest otoczenie kamienic wraz 
z ciekawym pod względem architektonicznym 
pasażem. Jednak mimo możliwości estetycz-
nego obcowania z interesującą architekturą, 
rybniczanie rzadko się tu zapuszczają. A warto, 
bo i do Teatru Ziemi Rybnickiej przez pasaż bli-
żej, i do rzemieślniczego „okrąglaka”, o nowych 
sklepach nie wspominając. Podobno w pasażu 
powstanie wegetariańska knajpka...

(r)

Modernizacja Roku 2005

Kamienice w finale

w centrum miasta, a „cen-
zurki” w postaci kredek  
i kolorwanek „wysta-
wiał” radny R. Niewelt.  
O  i n n y c h  o c e n a c h  
i oczekiwaniach mówiła 
z kolei dyrektor pla-
cówki: — Mam nadzie-
ję, że nasi szóstoklasiści 
osiągną jak najlepsze 
wyniki, pierwszoklasiści 
i przedszkolaki wejdą w nasze mury z radością, 
a rodzice będą nas wspierać w realizacji projek-
tów. Mamy wiele planów. Ufam, że wszystkie się 
powiodą — mówiła B. Szymura, życząc szkolnej 
społeczności wytrwałości i sukcesów. A tych,  
w liczącej 190 uczniów, 30 nauczycieli i 16 osób 
obsługi, placówce nie brakuje. ZSP nr 4 może 
pochwalić się certyfikatami „Szkoła z klasą”, 
„Szkoła promująca zdrowie”, „Szkoła przyjazna 
dla uczniów z dysleksją”. W ramach programu 
Socrates Comenius ZSP nr 4 współpracuje  
z młodymi ludźmi z Czech, Austrii i Hiszpanii, 
a obecnie przygotowywany jest kolejny trzyletni 
program z innymi partnerami.  

Festyn, w którym społeczność Golejowa  
i Grabowni wzięła liczny udział, trwał do 

północy. Przy pięknej, jak mówili niektórzy, 
„wymodlonej” pogodzie, do tańca przygrywał 

zespół „Hit”, a każdy z uczestników miał 
możliwość udziału w konkursach z nagrodami, 
spróbowania domowych ciast pieczonych przez 
rodziców, bigosu i kiełbasy z grilla, a także 
chleba z domowym „fetym”. Dzieci korzystały  
z artystycznego makijażu i po raz pierwszy i jedy-
ny miały możliwość bawić się na przedszkolnym 
placu zabaw. Plenerowa impreza tak przypadła 
mieszkańcom do gustu, że już zachęcają dy-
rekcję placówki do zorganizowania kolejnego 
festynu. Okazja nadarzy się już za rok, kiedy to 
szkoła podstawowa wchodząca w skład zespołu 
obchodzić będzie 45–lecie swojego istnienia. Tak 
więc byle do wiosny! Czego pewnie życzą sobie 
również uczniowie.

(S)

dokończenie ze strony 21

Podczas miejskiej inauguracji roku szkolnego prezydent wcielił się w rolę nauczyciela 
sprawdzającego wiedzę o Rybniku, a „oceny wystawiał” radny Romuald Niewelt. 

Zespół wespół Uwaga, konkurs!

Eko rywalizacja
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— Zrozumiałam, że między oso-
bami niepełnosprawnymi a spraw-
nymi nie ma różnicy, że jesteśmy 
tacy sami – mamy prawo do pracy 
i nauki, prawo do decydowania 
o swoim życiu, prawo do głosowa-
nia, wypowiedzi, własnego zdania, 
założenia rodziny i wybierania so-
bie przyjaciół — mówi podopiecz-
na Warsztatów Terapii Zajęciowej 
nr 2 Justyna Liszkowska. — Po-
trafię sama załatwić swoje sprawy 
– podpisuję listę w urzędzie pracy 
i samodzielnie załatwiłam sobie 
praktykę w „Szkole Życia”, gdzie 
pomagam osobom niepełnospraw-
nym na wózkach. Swoje małe 
i duże sukcesy Justyna zawdzię-
cza również ludziom związanym 
z rybnickim Kołem PSOUU, 

świętującym właśnie 25–lecie ist-
nienia. To lata dobrej współpracy 
z samorządem Rybnika, władzami 
tej i poprzednich kadencji, orga-
nizacjami, instytucjami i wieloma 
osobami, którym nie był obojętny 
los osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. — Zawsze w naszej 
25–letniej działalności dopisywało 
nam szczęście do władz i osób do-
brze nam życzących i wspierających 
— mówi przewodniczący zarządu 
rybnickiego Koła Jan Motyka, 
dziękując wszystkim ludziom 
dobrej woli. A tych w trwającej 
ćwierćwiecze historii było wielu 
– począwszy od Marii Raróg 
i Wandy Zacny, inicjatorek po-
wstania Koła Pomocy Dzieciom 

W sierpniu 2005 r. miasto Rybnik złożyło w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosek 
o dofinansowanie projektu pod nazwą „Program sty-
pendiów dla uczniów Miasta Rybnika na rok szkolny 
2005/2006”. 

Ostatecznymi beneficjentami projektu mającego na celu wy-
równywanie szans edukacyjnych są uczniowie 10 szkół ponad-
gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz Liceum 
Ogólnokształcącego, prowadzonego przez Zakon Sióstr Urszu-
lanek Unii Rzymskiej w Rybniku. Projekt został dofinansowany 
w łącznej kwocie 189.016,96 zł, z czego 128.625,29 zł (68,0496%) 
finansuje Europejski Fundusz Społeczny, a pozostała część po-
chodzi z budżetu państwa. 

Szkolne komisje stypendialne zakwalifikowały do udziału 
w projekcie uczniów uczęszczających do rybnickich szkół, pocho-
dzących, zgodnie z założeniami projektu, z obszarów wiejskich 
i miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, gdzie nie ma szkół 
kończących się maturą i jednocześnie z niskim, nie przekracza-
jącym 504 zł (583 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem 
o niepełnosprawności) dochodem na osobę w rodzinie.

Inaczej mówiąc, zgodnie z celem działania 2.2. Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, pomoc 
stypendialna została skierowana do młodzieży wiejskiej,  znajdu-
jącej się w trudnej sytuacji materialnej, natrafiającej na bariery 
edukacyjne.

W projekcie wzięło udział 123 uczniów, pochodzących z 26 
okolicznych miejscowości, w tym najwięcej z Jejkowic (17), 

Jankowic (11), Gaszowic (11), Zwonowic (11), Książenic (10), 
Rud (10), Świerklan (8), Lysek (7) i Szczerbic (7). Inne miejsco-
wości pochodzenia stypendystów to: Posucice, Dzbanice Wielkie, 
Ornontowice, Czernica, Stanowice, Przegędza, Sumina, Łuków 
Śląski, Ruda Kozielska, Dzimierz, Palowice, Pstrążna, Szczejko-
wice, Pilchowice, Nowa Wieś, Górki Śląskie i Bełk.

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego, uczniowie 
z dochodem do 316 zł na osobę w rodzinie, otrzymali po 1700 zł 
na cały rok szkolny, a uczniowie z dochodem w granicach 316,01 
zł – 504 zł (583 zł) – po 1200 zł; otrzymane środki mogli prze-
znaczyć na wydatki na cele edukacyjne.

Jest to druga edycja projektu stypendialnego tego typu. 
Z pierwszej, w roku szkolnym 2004/2005, skorzystało 157 uczniów 
wszystkich rybnickich szkół ponadgimnazjalnych kończących się 
maturą. Wartość zrealizowanego projektu to 168.907,75 zł.

Obecnie Miasto Rybnik otrzymało dofinansowanie na sty-
pendia w roku szkolnym 2006/2007, adresowane do tej samej 
grupy odbiorców pomocy – młodzieży, która dzięki wsparciu 
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa ma 
większe szanse na ukończenie szkoły zakończonej złożeniem 
egzaminu maturalnego, co umożliwi podjęcie nauki na poziomie 
wyższym.

W roku szkolnym 2005/2006 maturę z wynikiem pozytywnym 
uzyskało 47 z 49 uczniów – stypendystów z  klas maturalnych, 
stąd cel projektów stypendialnych: wyrównywanie szans eduka-
cyjnych dla wszystkich spełniających kryteria uczniów, został 
osiągnięty.

Województwo Śląskie

c.d. na stronie 33

Udało im się wyjść z cienia – zdobywają wiedzę, rozwijają umiejętności i talenty, 
odnoszą sukcesy, poznają swoje prawa i obowiązki,  uczą się samodzielności. A przecież 
gdyby nie rybnickie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem, 
które świętuje 25–lecie swojego istnienia, mogło być zupełnie inaczej.

Ćwierćwiecze dla innych

Uroczyste obchody 25–lecia powstania i działalności rybnickiego Koła Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym odbyły się w Kamieniu. 

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



Pod koniec sierpnia w rybnickim Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości zebrała się ponad sześćdziesięcioosobowa grupa absolwentów 
szkół zawodowych i zawodowych–specjalnych branży piekarskiej oraz ośrodków 
kształcenia zawodowego działających przy Cechu Rzemiosł w Rybniku i Izbie 
Rzemieślniczej w Katowicach, aby przystąpić do egzaminu czeladniczego. Wa-
runkiem było uzyskanie pozytywnej oceny z części praktycznej, która odbyła się 
na przełomie czerwca i lipca, a w czasie której uczniowie wykazali się umiejęt-
nościami zawodowymi oraz wiedzą z zakresu organizacji produkcji. 

Egzamin z wiedzy teoretycznej podzielony był na trzy części. Na wstępie 
uczniowie musieli zaprezentować samodzielnie wykonane chleby regionalne 
i okolicznościowe, misterne chały i rogale oraz omówić proces produkcji przed-
stawionych 
wyrobów. Po-
tem czekał ich 
egzamin pi-
semny i ustny, 
a pytania były 
urozmaicone. 
A b s o l w e n t 
szkoły zawo-
dowej  spe-
cjalnej Paweł 
Walczak nie 
miał kłopotów 
z udzieleniem 
odpowiedzi na 
pytania testu 
p i s e m n e g o 
i części ustnej 
egzaminu, ale problem sprawiły mu zagadnienia związane z matematycznymi 
obliczeniami wydajności i namiaru surowców przeznaczonych do produkcji. 
Łukasz Wojtoń, który egzamin praktyczny zdawał w zakładzie piekarskim mistrza 
Henryka Pierchały w Rybniku, po uzyskaniu tytułu czeladnika chce otworzyć 
własny zakład – pizzerię lub piekarnię. Jedna z trzech dziewcząt w grupie młodych 
piekarzy Dorota Reja, która fachu uczyła się w zakładzie PSS „Społem” w Rybni-
ku, zamierza kontynuować naukę w liceum dla dorosłych w trybie wieczorowym 
i jednocześnie pracować w zakładzie, w którym odbywała praktykę. 

Wszystkim 53 młodym ludziom z tytułem czeladnika gratulujemy i życzymy 
realizacji planów.                                                                                              (S)

Tego dnia w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej młodzi 
ludzie z całego regionu odebrali pierwsze dyplomy mistrzowskie 
i czeladnicze Izby Rzemieślniczej w zawodach: lakiernik samo-
chodowy, blacharz samochodowy, stolarz, fryzjer, mechanik 
pojazdów samochodowych oraz piekarz. Dyplomy mistrzowskie 
były dwa, czeladnicze 43, a wręczyli je wspólnie prezydent Adam 
Fudali oraz członkowie zarządu rybnickiej Izby Rzemieślniczej. 
— To dla was ważny dzień — mówił prezydent i zachęcał młodych 
rzemieślników do dalszego kształcenia się i wytrwałości w dążeniu 
do wybranych celów. Wspomniał też o nagrodzie, jaką zdobyło 
miasto w rankingu „Rzeczpospolitej”, w którym ocenia się również 
dynamiczny rozwój lokalnych firm. Prezydent nawiązał do śmiałej 
decyzji grupy rzemieślników, którzy w naszym mieście powołali 
do życia Izbę Rzemieślniczą. Tym samym pojawiła się możliwość 
zdawania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich „na miejscu”, 
bez konieczności wyjazdu do Katowic. (Więcej na temat powstania 
Izby Rzemieślniczej w marcowym nr „GR”.) W imieniu zarządu 
Izby prezes Andrzej Korbasiewicz dziękował członkom komisji 
egzaminacyjnych za ich społeczną pracę, a młodym życzył powo-
dzenia. Żałował też, że z zaproszenia do udziału nie skorzystali 
przedstawiciele ościennych Cechów: — Mamy nadzieję, że jednak 
się do nas przekonają — mówił prezes. 

W uroczystości wręczenia dyplomów z pierwszymi w historii Izby 
numerami, wzięli natomiast udział członkowie komisji egzamina-
cyjnych, pracodawcy oraz rodzice mistrzów i czeladników. 

Tekst i zdj.: (S)

— Spora część z was zadeklarowała, że rozpocznie własną 
działalność gospodarczą. Możecie więc przyjść do Izby 
Rzemieślniczej i uzyskać bezpłatną poradę w tej sprawie, 
pod warunkiem jednak, że nie wyjedziecie do Irlandii 
czy Anglii — żartował dyrektor Izby Edward Szweda 
podczas uroczystości wręczenia dyplomów mistrzowskich 
i czeladniczych. 

Podczas uroczysto-
ści wręczono pierw-
sze w historii Izby 
Rzemieślniczej dy-
plomy czeladnicze 
i mistrzowskie. 

Czeladnicy z dyplomami

Najpierw musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi, 
później czekał ich egzamin z wiedzy teoretycznej. W efekcie 53 ab-
solwentów szkół zawodowych branży piekarskiej może pochwalić 
się tytułami czeladniczymi.

Nasz chleb powszedni...

Uczestnicy egzaminu zaprezentowali samodzielnie wykonane chleby 
regionalne i okolicznościowe, misterne chały i rogale, ale nie tylko... 

Zdj.: arch.org.
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Bądź aktywna!
Jesteś bezrobotna? Możesz stracić pracę? Instytut Postępo-

wania Twórczego, w ramach którego działa Akademia Języków 
Obcych i Kultur Narodów w Wodzisławiu Śl. rozpoczął reali-
zację projektu „Bądź aktywna”, który współfinansowany jest 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt przewiduje organizację bezpłatnych szkoleń dla 100 kobiet z województwa 
śląskiego, w zakresie następujących modułów szkoleniowych: język angielski (120 
godzin), warsztaty psychologiczne (6 godzin – radzenie sobie ze stresem, metody 
i techniki aktywizujące zawodowo, asertywność, poczucie własnej wartości) oraz 
doradztwo zawodowe. 

Do udziału w projekcie zakwalifikowana zostanie każda zainteresowana kobieta, 

zameldowana na terenie województwa śląskiego, która spełnia następujące warunki 
(opcjonalnie): jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP, poszukuje pracy 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy lub jest zagrożona utratą pracy. Warto podkreślić, 
że kobiety zakwalifikowane do udziału w kursach i szkoleniach będą mogły skorzystać 
z dodatkowego wsparcia (refundacji kosztów dojazdów i opieki nad dziećmi, jeżeli 
podczas szkoleń nie są w stanie zapewnić im nadzoru). Zajęcia realizowane będą 
w grupach ok. 15–osobowych, w terminie od listopada 2006 r. do 
czerwca 2007 roku.

Wszystkie panie, które spełniają te warunki i są zainteresowane bezpłatnym 
uczestnictwem w kursach i szkoleniach powinny zgłosić się do Biura Akademii Języków 
Obcych i Kultur Narodów w Wodzisławiu Śl. (I piętro, pok. nr 20) lub skontaktować się 
telefonicznie (032 729-31-33). Termin składania zgłoszeń na szkolenia 
upływa 29 września br.! 



Beneficjenci projektu „Odziedzicz pracę” spotkali się z prezydentem 
miasta oraz wszystkimi partnerami, którzy współpracowali z realizatorem 
projektu – Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej. 

Spotkanie było podsumowaniem tego, co do tej pory osiągnięto realizując projekt 
„Odziedzicz pracę” oraz okazją, aby przedstawić najbliższe plany dotyczące dalszych 
jego etapów. Projektem zostało objętych 97 osób, które szkoliły się na 9 różnych kursach. 
Największą popularnością cieszył się kurs operatora wózków widłowych i wykańczania 
wnętrz. W tej chwili praktycznie wszyscy beneficjenci  znaleźli staże i praktyki w firmach 
w naszym regionie, choć nie obyło się bez problemów. Uczestnicy opowiedzieli o swoich 
wrażeniach i doświadczeniach zdobytych podczas realizacji projektu. Poruszony został 

m.in. problem dyskryminacji kobiet w kwestii zatrudnienia na niektórych stanowiskach. 
Wiele pań uczestniczących w kursie „Nowoczesny magazynier – operator wózka widłowe-
go” miało duże kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia na wyuczonym stanowisku. Poza 
praktykami i stażami w Rybniku i jego okolicach, z początkiem września grupa osób 
uczestnicząca w projekcie wyjechała na kilkutygodniowy staż do Szwecji, gdzie pod okiem 
fachowców z zagranicy będzie mogła powiększyć swoje zawodowe doświadczenie. Dla 
wielu była to jedyna do tej pory możliwość wyjazdu za granicę. — Chcę przede wszyst-
kim zobaczyć jak pracuje się na Zachodzie. Nie bez znaczenia jest też możliwość zdobycia 
nowych doświadczeń i podniesienia własnych kwalifikacji — mówił przed wyjazdem do 
Szwecji jeden ze stażystów Roman Pudełek. 

Poza samy-
mi  kursami 
z a w o d o w y -
mi, uczestni-
cy  projektu 
o d b y l i  s z e -
reg spotkań  
z psychologa-
mi i doradca-
mi zawodowy-
mi. Już teraz 
można mówić 
o  p e w n y c h 
s u k c e s a c h , 
jakie projekt 
p r z y n i ó s ł . 
Wielu spośród 

„Odziedzicz pracę” 
– podsumowanie projektu

Firmy zarządzające centrami 
handlowymi Focus Park prowadzą 
r e k r u t a c j ę  n a  s t a n o w i s k a 
dla funkcjonowania centrum 
rozrywkowo–handlowego Focus 
Park w Rybniku.

Przewiduje się, że w centrum znajdzie 
pracę około 500 osób. Są też przyjmo-
wane akcesy od firm zainteresowanych 
współpracą z deweloperem.

Firma chce zatrudnić dyrektora cen-
trum handlowego, asystentkę centrum, 
dyrektora technicznego oraz specjalistę 
do spraw wynajmu i marketingu. 

Chętni proszeni są o przesłanie apli-
kacji (cv oraz list motywacyjny) na adres 
rekrutacja@parkridge-ce.com.

Wybierane też będą 
lokalne firmy serwi-
sowe, które zapewnią 
sprawne funkcjonowanie centrum Focus 
Park Rybnik. Poszukiwane są firmy, 
które w ramach współpracy odpowie-
dzialne będą za utrzymanie zieleni  
i czystości, zabezpieczenie techniczne 
oraz ochronę mienia. Deweloper podpi-
sze także umowę z firmą: dekoratorską, 
przeprowadzającą działania PR, odpo-
wiedzialną za działania marketingowe, 
a także z przedsiębiorstwem taksów-
kowym. Przedstawiciele firm proszeni 
są o przedstawienie swojej oferty do  
30 września br. wysyłając akces na 
adres serwisy@parkridge-ce.com.

Focus Park Rybnik daje pracę 

c.d. na stronie 39Upominki dla najwytrwalszych.                                                              Zdj.: Fr

Targi pod hasłem „Młodzież – Praca – Per-
spektywy” zorganizują wspólnie filie Młodzie-
żowych Biur Pracy OHP w Rybniku i Raciborzu 
oraz rybnicki Hufiec Pracy. Zaplanowano je na 
26 września na godz. 10.30–13.00 w Sali Pol-
skiego Związku Głuchych przy ul. Kościuszki 
17, a adresowane są przede wszystkim do osób 
młodych, które nie przekroczyły 25. roku życia, 
choć nie zabraknie też ofert dla trzydziestolat-
ków. W trakcie targów prezentować się będą 
pracodawcy i firmy z terenu Rybnika i okolic, 
agencje pośrednictwa pracy, a oferty przed-
stawią powiatowe urzędy pracy z Rybnika, 
Żor i Wodzisławia Śl oraz młodzieżowe biura 
pracy z regionu. Swoje stoisko będzie miała 
też firma zajmująca się kierowaniem młodych 
ludzi na pełnoprawne praktyki zawodowe do 
Wielkiej Brytanii. Nie zabraknie informacji na 
temat możliwości założenia własnej działalności 
gospodarczej, prac dorywczych oraz stałych,  
a porad udzielać będą również przedstawiciele 
Szkolnego Ośrodka Kariery. Zaplanowano też 
„dzień otwarty” Hufca Pracy w budynku przy ul. 
Klasztornej 1. Zwiedzający targi dowiedzą się 
jak podnieść swoje kwalifikacje, zdobyć nowe 
umiejętności czy zmienić zawód, a pomoże im 
w tym również Rybnickie Centrum Edukacji 
Zawodowej i Cech Rzemiosł oraz Małej i Śred-
niej Przedsiębiorczości. — Na targach znajdą się 
m.in. oferty marketów, które już powstały, bądź 
dopiero powstaną — mówi pośrednik pracy  
z Młodzieżowego Biura Pracy w Rybniku Ewe-
lina Marszołek–Polańczyk. Placówka, która 
mieści się przy ul. Kościuszki 17 (tel. 422 37 
99), działa w Rybniku od 2000 roku. Jak mówi  
E. Marszołek–Polańczyk, codziennie przez biuro 
przewija się mnóstwo osób, które korzystają  
z oferty prac sezonowych oraz stałych. Zgłaszają 
się też pracodawcy, którzy poszukują pracowni-
ków. Placówka realizowała już kilka programów, 
m.in. „Młoda matka na rynku pracy”, „Ja a rynek 
pracy”, czy „Wakacje z komputerem”; współpra-
cuje też z PUP w Wodzisławiu i Rybniku. Targi 
pracy to kolejna inicjatywa biura, z pewnością 
nie ostatnia. 

(S)

Młodzież – Praca
– Perspektywy 

Pracy można szukać na wiele sposobów 
– jednym z najprostszych jest udział w targach 
pracy. Kolejne odbędą się w Rybniku już 26 
września.

Młodzieżowe Biuro Pracy działa w Rybniku od sześciu lat.   Zdj.: S
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Targi Pracy już 26 września!



A nam jest szkoda lata...

Dożynkowy wieniec złożony w kościele Świętej 
Trójcy w Popielowie.

Prezydent Adam Fudali odbiera dożynkowy bochen chleba w Popielowie.
Zdjęcia: r

Przybrany plonami pól i ogrodów ołtarz w kościele w Kamieniu.
Zdj.: arch. pryw.

Ustrojony „dożynkowy” koń z Popielowa.

W Popielowie i Radziejowie dożynki organizo-
wane są na przemian w jednej lub drugiej dzielnicy, 
ale głównym organizatorem, obok poszczególnych 
rad dzielnic, jest Kółko Rolnicze zrzeszające go-
spodarzy obu dzielnic. Wspólny jest też kościół 
pod wezw. Świętej Trójcy, gdzie tradycyjnie odbywa 
się nabożeństwo dziękczynne w intencji rolników, 
inaugurujące dożynkowe uroczystości. W tym roku, 
obok Kółka Rolniczego i członkiń Koła Gospodyń 
Wiejskich, do obchodów święta plonów zaprosiła 
Rada Dzielnicy Popielów. Prowadzony przez kon-
nych jeźdźców dożynkowy korowód, złożony z ustro-
jonych konnych wozów, ciągników i bryczek dla 
honorowych gości, przejechał ulicami obu dzielnic, 
by dotrzeć na parking remizy OSP. Tam starostowie 
dożynek Krystyna Janoszka i Jerzy Wałach, pełniący 
jednocześnie funkcję prezesa Kołka Rolniczego, 
przekazali prezydentowi Adamowi Fudalemu chleb 
upieczony z tegorocznych plonów, a gospodarz 

miasta obiecał „wytworzone 
dobra” sprawiedliwie dzielić. 
Zachęcał też dzielnicową 
społeczność do dalszego 
podtrzymywania dożynkowej 
tradycji. Kolorowe przybra-
nia pojazdów korowodu, 
tradycyjne stroje członkiń 
Koła Gospodyń Wiejskich, 
okrągły bochenek chleba, 
„woniaczki” uczestników 
korowodu i okazały wieniec, 
który znalazł swoje miejsce 
w parafialnym kościele 
– to wszystko składa się na at-
mosferę dożynek i odróżnia 

je od „zwykłego” pożegnania 
lata. Elementy wspólne to kon-
certy zespołów artystycznych 

i 

wieczorna zabawa dla wszystkich. W Popielowie 
wystąpiła Mała Orkiestra Dęta kop. „Chwałowi-
ce” oraz goście z Węgier – zespół folklorystyczny 
z okolic Miszkolca „The Zsolca Dans Group”, zaś 
wieczorem do tańca przygrywał „Andrzej Solo”. 
— Radziejów to dzielnica o zdecydowanie rolniczym 
charakterze — mówi wiceprezes Kółka Wiktor 
Adamczyk. — Radziejowscy gospodarze dysponują 
30 ciągnikami, 4 kombajnami, 4 prasami do zgniotu 
słomy i wieloma innymi nowoczesnymi maszynami 
rolniczymi. Ale jest również 10 koni... Rolnicy go-
spodarują na kilkudziesięciu hektarach, otrzymując 
unijne dopłaty. Dożynki są więc u nas naturalnym 
zakończeniem czasu zbiorów...  

W tym roku dożynki zorganizował również 
Kamień. Dożynki rozpoczęły się tradycyjnie mszą 
dziękczynną za tegoroczne zbiory z pól, ogrodów 
i sadów w kościele pod wezwaniem Św. Brata Al-
berta. W tym dniu przypadała również 12. rocznica 
poświęcenia świątyni. Uczestniczącemu w uroczy-
stościach prezydentowi A. Fudalem proboszcz pa-
rafii, ks. Jerzy Korduła wręczył poświęcony bochen 
chleba z tegorocznych zbiorów, zaś po nabożeństwie  
wychodzący z kościoła wierni częstowani byli chle-
bem i śląskim kołaczem.

Po południu Rada Dzielnicy zaprosiła miesz-
kańców na boisko SP nr 28, gdzie odbyła się festyn 
dożynkowy wraz z poczęstunkiem, a na scenie 
uczniowie szkoły zaprezentowali swój program 
artystyczny. W trakcie świętowania można było 
zobaczyć wystawę prac miejscowych artystów: 
akwarele Joachima Szymiczka, obrazy olejne Lu-
dwika Jeziorowskiego oraz płaskorzeźby Henryka 
Kiełkowskiego, które później zostały zlicytowane. 
Dochód z aukcji, którą prowadzili dzielnicowi sa-
morządowcy Krystyna Burzawa oraz Józef Piontek, 
przeznaczono na potrzeby młodzieży z Kamienia. 
Uczestnikom festynu przygrywał i prowadził różno-

rodne konkursy zespół muzyczny z Nowin. 
Rada Dzielnicy Kamień jeszcze raz dzię-
kuje wszystkim sponsorom i darczyńcom 
za okazaną pomoc. 

Wieloletnią tradycję mają dożynki 
w Gotartowicach, nad organizacją których 
od 7 lat czuwa tamtejsza Rada Dzielnicy. 
Ale za sprawą wspólnej z Boguszowicami 
Starymi parafii pod wezw. NSPJ, uroczy-
stość odbywa się na terenie obu dzielnic. 
W korowodzie biorą udział wszystkie grupy 
społeczne, a centralne miejsce zajmuje 
w nim dożynkowy wieniec zwany koroną, 
niesiony przez członkinie koła Gospodyń 
Wiejskich w śląskich strojach. Plotą go 
same gospodynie, a w ty roku wyplotły 
również z kłosów zbóż monstrancję. 

U schyłku lata stara tradycja dożynkowa walczy „o lepsze” z nową 
–  festynową. Dożynki przetrwały w niewielu już dzielnicach o wiejskim 
charakterze, w innych organizowane są festyny z okazji zakończenia 
lata. 
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Na festyn w Boguszowicach przybyły całe rodziny.

Kłosy zboża są też jednym z elementów herbu 
Gotartowic, co świadczy o wiejskich korzeniach 
i tradycji dzielnicy. Wśród przystrojonych trak-
torów i wozów, podążała i paradna bryczka, 
a w niej ks. proboszcz Krzysztof  Błotko oraz 
gospodarze dzielnic Leszek Kuśka, Elżbieta 
Musioł i Jan Mura. W czasie dziękczynnej mszy 
ołtarz przystrajany jest darami pól i ogrodów, 
a uroczysty charakter nabożeństwa podkreśla 
obecność pocztów sztandarowych i galowe 
mundury strażaków.

Ale koniec lata zauważony został również 
w innych dzielnicach. Festynowe zakończenie 
lata, nawet dwudniowe, miało miejsce w ostat-
nich dniach sierpnia w Boguszowicach–Osie-
dlu. W osiedlowym parku wystąpiły grające 
przeboje „Beatlesów” „Chrząszcze” oraz zespo-
ły „Wagant” i „Presto”. Dzień drugi rozpoczął 
się od przemarszu i koncertu Miejskiej Orkiestry 
Dętej „Rybnik” z majoretkami , występem wę-
gierskiego zespołu folklorystycznego z miasta 
Zsolca, by zakończyć wieczornym biesiadnym 
spotkaniem z grupą „ Enter”. Były oczywiście 

atrakcje kulinarne oraz zabawy 
i gry dla dzieci.  Festyn zorga-
nizowała Rada Dzielnicy przy 
współudziale Domu Kultury 
w Boguszowicach.

Farski festyn w Boguszo-
wicach Starych już na stałe 
zagościł w kalendarzu rybnickich 
imprez. Organizatorzy co roku 
starają się, aby nie zabrakło 
atrakcji i gwiazd polskiej estrady. 
Nie inaczej było i tym razem. 
Rozegrano wiele konkursów 
i zabaw, m.in. turniej piłki nożnej 

„O puchar farorza” oraz turniej skata. Zorgani-
zowano także wybory najpiękniejszego bukietu 
kwiatów i najsmaczniejszego domowego koło-
cza. Gośćmi specjalnymi festynu byli legendarni 
sportowcy na czele z Gerardem Cieślikiem i by-
łymi olimpijczykami Alfredem Kucharczykiem 
i Marianem Pieczką, których podopieczni za-
prezentowali swoje umiejętności. Nie zabrakło 
też loterii fantowej, w której jedną z nagród był 
przelot samolotem. Zabawie towarzyszyły akro-
bacje członków pobliskiego Aeroklubu ROW. 
Festyn zakończył występ zespołu Raz Dwa Trzy, 
który dał fantastyczny koncert. Muzyka grupy 
to swoista mieszanka rocka i poezji, a dla wielu 
swego rodzaju balsam dla duszy... 

Zakończenie lata na Rynku zorganizowało 
Rybnickie Centrum Kultury. Szantowy zespół 
„Perły i Łotry” przypomniał nastrój wakacyjnych 
rejsów, a folkowa grupa „Carrantuohill” wróciła 
wspomnieniami do „zielonej Irlandii”. Oba 
zespoły zostały świetnie przyjęte przez głównie 
młodą publiczność, która nie chciała jeszcze 
myśleć o zbliżającym się roku szkolnym. Wiele 
atrakcji przygotowano dla dzieci – był konkurs 
plastyczny i zabawy ruchowe jak przeciąganie 
liny czy kręcenie hula – hopem na czas.

Lato pożegnali też mieszkańcy Chwałowic. 
I to jak! W parku za Domem Kultury, gdzie 
odbył się festyn bawiły się tłumnie całe rodziny. 
Trudno było wcisnąć przysłowiową szpilkę! Oka-
zja do tak licznego świętowania była podwójna 
– nie tylko żegnano odchodzące lato, ale też 
górnicza „Solidarność” zaprosiła do wspólnej 
zabawy górników i ich rodziny, chcąc uczcić 
110 lat kopalń Chwałowice – Rymer. A że po-
goda była wyśmienita i atrakcji nie brakowało, 

Młodzież nie myślała jeszcze o powrocie do szkoły.                 Zdjęcia: r

 i Perły i Łotry.

Carrantuohill...

Na festynie w Chwałowicach jak zwykle wiele atrakcji przygotowano dla najmłodszych.     Zdj.: S

Gwiazdą festynu farskiego był zespół Rad Dwa Trzy.                    Zdj.: Fr

c.d. na stronie 30

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



A nam jest szkoda lata... plenerowa impreza oka-
zała się strzałem w „10” 

– wysłuchano orkiestry dętej kop. „Chwałowice” oraz koncertu „muzyki 
dla każdego” w wykonaniu „Karpowicz Family”, tańczono wspólnie 
z „Tygryskiem” i „Kaczorem Donaldem” oraz oklaskiwano „Przygody 
Pędziwiatra” w wykonaniu Duo Fix. Starsi bawili się w rytmie przebojów 
zespołu „Abba” i z podekscytowaniem czekali na rozstrzygnięcie loterii 
fantowej, a do dyskotekowych pląsów nie trzeba ich było zbyt długo na-
mawiać. Dzieci z kolei miały możliwość sprawdzenia swych umiejętności 
plastycznych i sprawnościowych w wielu, wielu konkursach. Festyn zorga-
nizowali DK Chwałowice i NSZZ Solidarność przy kop. Chwałowice.

W Niedobczycach lato żegnano kilka razy. Pod koniec sierpnia, 
korzystając z pomocy środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego 
Woj. Śląskiego, Dom Kultury zorganizował V Międzynarodową Galę 
Folkloru. Na parkowej scenie wystąpiły dwa zespoły węgierskie – „Ba-
ranya” i „Zsolca Dance Group”, rosyjski „Yaroslavna”, serbski „Hajduk 
Stanko” i tureccy Cypryjczycy z „Iskele Municipality Folk Dance”. Widzo-
wie oklaskiwali żywiołowe tańce, śpiewy i ludowe obrzędy, mieszały się 
języki i kolory przepięknych, tradycyjnych strojów. Dzięki współpracy DK 
z festiwalem folklorystycznym organizowanym przez Uniwersytet Śląski, 

wspólna oferta programowa była bogatsza – zaproszeni przez DK zespoły 
wystąpiły też w Cieszynie, zaś goście uczelni – u nas. Kilkanaście dni póź-
niej, na tej samej scenie na „Festynie Rodzinnym” wystąpiła Mandaryna. 
Już dawno Park im. Czempiela nie był tak oblegany jak tego wieczora, bo 
młodociane fanki Marty Wiśniewskiej chciały koniecznie swoją idolkę zo-
baczyć z bliska. Atmosferę wcześniej podgrzały Orkiestra Dęta „Rybnik”, 
majoretki i zespół „Kontrast”. W drugim dniu program wypełnili ucznio-
wie niedobczyckich 
szkół, przedszkoli 
i Zespołu Ognisk 
Wychowawczych, 
uczestnicy Warsz-
tatów Terapii Zaję-
ciowej, a także ze-
społy Trade Mark, 
Enter i Wagant. 
Rozlosowano też 
atrakcyjne nagrody 
loterii fantowej.

(r), S, Fr.

Słowiański temperament Rosjanek z Jarosławia.

Piękności rodem z Serbii.                                       Zdjęcia: r

Mandaryna nie tylko śpie-
wała i tańczyła, ale dzieli-
ła się swoimi refleksjami 
o życiu ze swoją... nastoletnią 
widownią.  

c.d. ze strony 29

Ma więc Rybnickie Centrum Kultury swoją firmową imprezę w postaci 
Rybnickich Dni Literatury, ma Dom Kultury w Niedobczycach Złota Lirę, 
Boguszowice Złotą Kotewkę, Chwałowice swój Wieczór Sztuk, a Niewiadom 
podwórkowe kapele. — O organizacji takiej imprezy myśleliśmy już wcześniej, ale 

brakowało środków — mówi dyrektor DK w Niewiadomiu Stanisław Jeszka. 
— Teraz pomysł udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowemu Funduszu 
Wyszehradzkiego. Napisaliśmy  projekt i za pierwszym podejściem otrzymaliśmy 
grant, co nas bardzo ucieszyło. W organizacji niewiadomski DK wspomagało 

RCK, którego dyrektor Adam Świerczyna imprezę prowadził. Do prze-
glądu pozyskano cztery zespoły, w tym ze Słowacji i Czech.  

Inauguracja przeglądu i przesłuchania konkursowe miały miejsce 
na Rynku, a występy gości specjalnych: „Hajer Kapeli” i zespołu 
„Nasi” oraz wręczenie nagród w Niewiadomiu. Nagrodzono wszystkie 
zespoły przyznając pierwsze miejsce „Śląskim Bajerom” z Ornonto-
wic i kolejne: zespołowi „Ludowa Hudba Kelcovan” ze Słowacji , 
„3 ofiary drogi do Europy” z Czerwionki – Leszczyn i „Olza” z Trzyńca 
w Czechach. Werdykt jurorów był zgodny z odczuciami publiczności, 
która też wyróżniła „Śląskie Bajery”. 

Nie wszystkie z nich prezentowały typowy folklor miejski, a raczej 
brzmienie ludowe. Skłoniło to organizatorów do zastanowienia się 
nad formalnym poszerzeniem formuły, by zmieścić w niej obie formy 
muzyczne. Kapele podwórkowe to nieco wymierający gatunek, zaś 
ludowe mają się chyba nieźle i chętnych do rywalizacji nie braknie. 
A impreza będzie znakomitym wyrazem sojuszu miejsko–wiejskiego. 

(r)

W gronie miejskich placówek kultury tylko DK w Niewiadomiu nie 
„dorobił się” dotąd własnej, autorskie imprezy cyklicznej. Ale już jest 
– na rybnickim Rynku, a potem w Parku pod Lipami w Niewiadomiu 
wystartował I Międzynarodowy Przegląd Kapel Podwórkowych. 

Sojusz miejsko–wiejski...

Późniejsi zwycięzcy, kapela Śląskie Bajery tuż przed występem.                                  Zdj.: r
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W ZSRR wykorzystywano je do lokalizacji i detonacji min. 
Teraz pomagają chorym i niepełnosprawnym. Delfiny z Kozaczej 
Buchty w Sewastopolu na Krymie przez dwa tygodnie wspomagały 
leczenie dwójki pięciolatków z Rybnika i Wodzisławia. 

Dawniej w bazie wojskowej w Kozaczej Buchcie delfiny były szkolone 
do celów militarnych – ich zadaniem było zlokalizowanie miny, a następ-
nie, za pomocą specjalnego kleju, podczepienie do niej detonatora, by ją 
zneutralizować. Po upadku ZSRR, kiedy zaprzestano finansowania tego 
projektu, przyszłość 70 oswojonych delfinów, które nie potrafiły już żyć 
na wolności, stanęła pod znakiem zapytania. Część sprzedano do innych 
delfinariów, a te które zostały, musiały zacząć na siebie zarabiać. Na pomysł 
jak połączyć przyjemne z pożytecznym wpadła ukraińska lekarz–pediatra 
Ludmiła Lukina, która, zainspirowana przykładem Amerykanów, rozpo-
częła w Kozaczej Buchcie zajęcia delfinoterapii. — Postanowiliśmy tam 
pojechać i zdobyć nowe doświadczenia — mówi specjalistka animaloterapii 
Agnieszka Ślezak, która wspólnie z rodzicami i dwójką niepełnosprawnych 
pięciolatków spędziła na Ukrainie dwa tygodnie. — To droga, ale jedna 
z najkorzystniejszych form animaloterapii – koń daje wrażenie chodu ludzkie-
go, normalizuje i buduje napięcie mięśniowe, pies daje poczucie bezpieczeń-
stwa, a delfin leczy ultradźwiękami — mówi A. Ślezak, która od niedawna 
zajmuje się dogoterapią, a od 12 lat prowadzi w Niedobczycach zajęcia 
hipoterapii. (Więcej o ośrodku w majowym numerze „GR”). A. Ślezak jest 
absolwentką fizjoterapii i wychowania fizycznego AWF–u i nauczycielką 
w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego. Zafascynowana delfinote-
rapią mówi, że podczas leczenia bardzo istotny jest bezpośredni kontakt 
pacjenta z delfinem – wspólne pływanie, dotykanie, głaskanie i karmienie. 
— Delfin jest wspaniałym terapeutą, reaguje na świat w sposób zbliżony do 
małego dziecka, dzięki czemu osiąga się bardzo dobre wyniki w leczeniu pa-
cjentów pomiędzy czwartym a szóstym rokiem życia — wyjaśnia. Najbardziej 
niezwykła jest możliwość leczenia za pomocą ultradźwięków. Delfin jest 
wyposażony przez naturę w echolokator – odpowiednik radaru lub sonaru. 
Wysyła wytwarzane w górnych częściach kanałów nosowych sygnały, które 
odbite od człowieka powracają do zwierzęcia i przetworzone w jego mózgu 
dają rodzaj akustycznego obrazu. Delfin potrafi skupić sygnał na chorym 
pacjencie, a ich częstotliwość może być dostosowana do częstotliwości drgań 
komórek nerwowych i wywołać rezonans w miejscach zmienionych choro-
bowo, stymulując chore komórki do normalnego funkcjonowania. — Sonar 
delfina jest czterokrotnie silniejszy niż ultradźwięki, które wykorzystują w swojej 
praktyce fizjoterapeuci — tłumaczy A. Ślezak. — Wchodząc z dziećmi do 
wody czułam te przyjemne ultradźwięki. W Kozaczej Buchcie prowadzone są 
również badania polegające na obserwacji biopola, które jest bardzo silne 
u delfina, a wyjątkowo słabe u chorego dziecka. Podczas seansu terapeutycz-
nego stwierdzano wyrównywanie się tych potencjałów. Po kilku godzinach 
pracy delfin był wyraźnie zmęczony: — Zwierze oddaje swoją energię. My 
również to obserwowaliśmy; czasami delfiny nie chciały już z nami dłużej 
współpracować — mówi A. Ślezak, która myśli już o kolejnym wyjeździe 
do delfinarium na Ukrainie. Jeżeli wszystko się uda za rok już większa 
grupa dzieci skorzysta z nietypowych zajęć z nietypowymi terapeutami 
z Morza Czarnego.                                                                                (S)

Z okazji ich przyjazdu 
w  s z k o c k i m  p o r c i e 
zawieszono polską flagę, 
a zejściu na ląd towarzyszyły 
dźwięki  kobzy.  Mowa 
o powitaniu grupy rybniczan 
z pracowni „Creatio”, 
działającej w Młodzieżowym 
Domu Kultury,  która 
uczestniczyła w kolejnym 
już międzynarodowym 
przedsięwzięciu. 

Szkocka kratka 
bez 
tajemnic

Hebrydy są idealnym miejscem dla osób, które tęsknią za dzieciństwem, lubią 
baśnie lub próbują uciec od zgiełku miejskiego życia.     Zdjęcia: arch. MDK.

Podczas terapii bardzo istotny jest bezpośredni 
kontakt pacjenta z delfinem – wspólne pływa-
nie, dotykanie, głaskanie i karmienie...

Zdj.: arch. pryw. 

Na szkockiej ziemi nie mogło zabraknąć 
dźwięków kobzy i mężczyzn w kiltach. 

Terapeuci 
z Morza Czarnego 
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Młodzi ludzie spotkali się w tak urokliwym miejscu za sprawą 
unijnego programu „Młodzież”, a należące do Wielkiej Brytanii 
Hebrydy – archipelag wysp na Oceanie Atlantyckim, wzdłuż 
wybrzeży Szkocji, oczarowały ich serdecznością mieszkańców, 
dzikością przyrody i wszechogarniającym spokojem. Jak mówi 
uczestniczka wymiany Agata Dworaczek, Hebrydy są idealnym 
miejscem dla osób, które tęsknią za dzieciństwem, lubią baśnie 
lub próbują uciec od zgiełku miejskiego życia: — Tutaj każdy 
odnajdzie spokój, przeniesie się kilka wieków wstecz i może puścić 
wodzę fantazji. Jednak zanim młodzi artyści z „Creatio” dotarli 
do Stornoway, zobaczyli Glasgow oraz położony na wygasłych 
wulkanach Edynburg, a jego najważniejsze zabytki podziwiali 
z angielskiego autobusu tzw. double deckera. Dopiero później 
skierowali się na północ, na pełne zielonych traw, wrzosowisk, 
stromych klifów i rozległych plaż Hebrydy. W trakcie 15 dniowego 
pobytu młodzież nie tylko poznawała kulturę i tradycję Szkocji, 
ale brała też udział w zajęciach sportowych – rybniczanie próbo-
wali sił we wspinaczce, kajakarstwie, wędrówce górskiej i jeździe 
gokartami. Odwiedzili też straż przybrzeżną i poznali warunki 
pracy ratowników. Nie zabrakło również artystycznych akcentów: 
— W międzynarodowych młodzieżowych grupach przygotowywali-
śmy platformy, które były prezentowane podczas uroczystej parady. 
W jej trakcie zbieraliśmy pieniądze na dofinansowanie klubów 
i instytucji zajmujących się promowaniem lokalnej tradycji i kultury 
— wspomina Agata Dworaczek. — Braliśmy też udział w pokazie 
bydła hodowlanego, któremu towarzyszy zwykle szereg imprez, m.in. 
konkurs gry na kobzie i turnieje taneczne. Podczas tego corocznego 
święta uczestniczyliśmy w słynnej szkockiej grze – przeciągaliśmy linę 
i wygraliśmy! Wieczorami uczestnicy słuchali legend związanych 
z miejscami oglądanymi podczas dnia. Poszerzyli też wiedzę 

c.d. na stronie 36



Było to możliwe dzięki Stowarzyszeniu Miłośników Kotów Cat Club 
Rybnik, które zorganizowało w Szkole Podstawowej nr 3 na Piaskach 
pokaz z udziałem 24 kocich piękności hodowców z Rybnika, Krakowa 
i Katowic. Miał on pomóc w popularyzacji kocich ras takich jak maine 
coony, persy, koty brytyjskie, egzotyczne i ragedolle. — Maine coony są 
cudowne, mają wspaniałe charaktery, są spokojne i towarzyskie — mówi 
L. Małecka, właścicielka najbardziej utytułowanego na pokazie europej-
skiego championa – srebrzystokremowego 3–letniego maine cona. Najwięk-
szy na wystawie przedstawiciel tej rasy rudowłosy dostojnik warzył... 12 kg, 
co zważywszy na cechy tej rasy, nie jest ewenementem. Koty te mają też 
charakterystyczne puchate ogony i uszy zakończone „pędzelkami”. 

— To jedyny taki kot w Rybniku — mówi L. Małecka o Gali, niebie-
skookiej kotce rasy ragdoll, którą w SP nr 3 prezentowała Zuzanna 
Henne. Nazwa rasy nie jest przypadkowa – tak jak „szmaciana lalka”, 
kot tej rasy podniesiony do góry nie napina mięśni i nie usztywnia się, 
lecz bezwładnie zwisa. 

Podczas pokazu, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców, radzono również jak karmić, pielęgnować, czesać 
i obcinać kocie pazurki, a dzieci malowały portrety, których głównymi 
bohaterami były oczywiście koty. 

To już drugi pokaz zorganizowany przez Rybnickie Stowarzyszenie Miło-
śników Kotów Cat Club, które formalnie rozpoczęło działalność w tym roku. 
Pierwszy odbył się w kwietniu z okazji Światowego Dnia Kota. Stowarzyszenie 
liczy 40 członków nie tylko z Rybnika, ale też z Krakowa, Katowic, Sosnowca 
i Wrocławia, a jego prezes Ludwika Małecka zapewnia, że ze względu na duże 
zainteresowanie kotami, pokazy będą kontynuowane. Być może w mieście 
uda się zorganizować również imprezę rangi europejskiej. 

Warto wspomnieć, że podobnie jak podczas pierwszego pokazu, 
10% środków uzyskanych ze sprzedaży biletów trafi na schronisko 
dla bezdomnych zwierząt w Rybniku, bo jak mówi L. Małecka, człon-
kom stowarzyszenia na sercu leży dobro nie tylko kotów rasowych, 

— Koty towarzyszą nam na co dzień – z dziećmi odrabiają lekcje, 
mruczą nam do snu, a łapkami masują bolące miejsca — mówi 
właścicielka kotów Ludwika Małecka. O tym, jak wyjątkowe 
to zwierzęta, przekonali się wszyscy, którzy zdecydowali się 
zobaczyć rybnicki pokaz kotów rasowych.   

Mrucząca arystokracja 

Szefowa stowarzyszenia Ludwika Małecka pre-
zentuje najbardziej utytułowanego na pokazie 
europejskiego championa – srebrzystokremowego 
3–letniego maine coona.

Zuzanna Henne i Gala – wyjąt-
kowej rasy ragdoll.

c.d. na stronie obok

Jak orchidee ...

Tym razem zwiedza-
jący mieli decydują-
cy głos w nagrodze-
niu najpiękniejszych 
kwiatów i kompozy-
cji wystawę.      

Zdj.: s.

Po raz kolejny w Rybniku spotkali się hodowcy i miłośnicy 
pięknych kwiatów. Ci pierwsi pokazali jak wyjątkowe dalie 
i mieczyki można wyhodować w swoim ogrodzie, ci drudzy 
podziwiali efekty ich pasji. 

A było co podziwiać! Na IX 
Międzynarodowej Wystawie Mie-
czyków i Dalii oraz Kompozycji 
Kwiatowych gościła „svetova śpić-
ka” czyli światowa czołówka, bo 
tak określa się czeskich hodowców 
mieczyków. I nie ma w tym żadnej 
przesady, o czym przekonali się 
wszyscy, którzy odwiedzili Zespół 
Szkół Ekonomiczno – Usługo-
wych, gdzie z uwagi na remont 
Teatru Ziemi Rybnickiej, odbyła 
się kolejna kwiatowa ekspozycja. 
Czesi to prawdziwi potentaci 
w hodowli mieczyków, a ich okazy 
nie ustępują kwiatom tej odmiany 
z Kanady czy USA. Swoją klasę 
potwierdzili również w Rybniku, 
prezentując wyjątkowe mieczyki 
przypominające kształtem orchi-
dee. Swoimi osiągnięciami chwa-
liło się 10 wystawców nie tylko 
z Czech, ale i Polski, a zwiedzający 
obejrzeli aż 153 mieczyki (121 
odmian, 32 siewki). Oczywiście 
„naszą” domeną są spotykane 
niemal w każdym ogrodzie dalie. 
Tych w ZSE–U było 128, a siedmiu 
wystawców, którzy zdecydowali się 
pokazać swoje kwiaty, udowodni-
ło, że ich powszechność nie musi 
oznaczać pospolitość – urzekały 
różnorodnością kształtów i barw.

Piękne kwiaty zainspirowały do 
stworzenia wyjątkowych kompo-
zycji z daliami i mieczykami w roli 
głównej. 24 kompozycje wyko-
nało 8 pań z Rybnickiego Klubu 
Miłośników Kwiatów i Śląskiego 

Towarzystwa Miłośników Lilii 
z Gliwic i Katowic. Po raz pierwszy 
w 9–letniej historii wystawy zrezy-
gnowano z profesjonalnej oceny 
mieczyków i dalii: — Odstąpiliśmy 
od sędziowania zdając się na opinię 
naszych zwiedzających. Ich ocena 
z reguły pokrywała się z sędziow-
skim spojrzeniem — mówi Roman 
Widerski z Rybnickiego Klubu 
Miłośników Kwiatów. Publiczność 
miała wybrać i wybrała... Naj-
piękniejsze mieczyki wyhodowali 
oczywiście Czesi – Petr Zagora 
i Ivan Szaran, a w ocenie zwiedza-
jących najładniejsze dalie wyrosły 
pod troskliwym okiem Izabeli 
i Eugeniusza Boreckich, Janiny 
Jakubiak i Franciszka Stani. Pod 
nieobecność niekwestionowanej 
mistrzyni w układaniu kwiatów 
Rity Hiltawskiej, najładniejszą 
kompozycję „Tańcząca panna 
młoda”, zdaniem zwiedzających, 
wykonała Aleksandra Dobrzyńska 
z Katowic. Spośród głosujących 
wylosowano 5 osób, które w na-
grodę otrzymają zestawy roślin ce-
bulowych i kłączowych nadających 
się do wysadzenia jesienią. Trafią 
one do Ewy Sargały, Anny Wasi-
lewicz, Justyny Muszalik–Mróz, 
Małgorzaty Skrzypiec i Klaudii 
Machalicy. 

Wystawę, jak zwykle udanie, 
zorganizował Rybnicki Klub Mi-
łośników Kwiatów. 

(S)
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ale i zwierząt, które nie mają tyle szczęścia, by znaleźć troskliwy dom. Jak ten, 
w którym mieszka rodzina pani Małeckiej wspólnie z 9 kotkami i 4 kocurami. 
Pierwszego kota pani Ludwika kupiła synowi, a potem mrucząca „lawina” 
potoczyła się... Obecnie L. Małecka hoduje persy, egzotyki i maine coony. 
— Wszystkie są wspaniałe i miłe. Żyją w zgodzie również z dwoma psami 
— mówi właścicielka. 

Warto więc spojrzeć przychylnym okiem na koty i to nie tylko te rasowe, 
ale przede wszystkim popularne „dachowce”, szczególnie, że nadchodzą 
chłodne dni ... 

(S)

Wśród zwiedzających były również dzieci, które wzięły udział w konkursie na najładniejszego 
kota pokazu w wersji plastycznej.                                                                           Zdjęcia: S

c.d. ze strony obok

c.d. ze strony 25

Na festynie w Kamieniu jubileusz świętowały całe rodziny.                           Zdjęcia: arch. org. 

Ćwierćwiecze dla innych

Specjalnej Troski, poprzednika dzisiejszego stowarzyszenia, 
przez Stanisława Czekierdę z Rybnickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, który przekazał pierwszy lokal na świetlicę, po 
inicjatora wybudowania w Rybniku ośrodka im. Jana Pawła 
II księdza Henryka Jośko i Adelajdę Zagórę, która na ten cel 
w niemieckim miasteczku przeprowadziła zbiórkę pieniędzy, 
a na rodzicach skończywszy. To oni właśnie nie szczędzili 
grosza na powstanie placówki i sami uczestniczyli w pracach 
przy wznoszeniu budynku, którego poświęcenie nastąpiło 
1 września 1990 r. 

W ciągu tych 25 lat, dzięki wielu ludziom, udało się wiele dobre-
go – w latach 90. przewodniczący ówczesnego już Koła Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Stanisław Kulpa i jego zastępca Henryk Tarabura rozpoczęli starania o po-
zyskanie odpowiedniego budynku z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, w uruchamianiu których cenną pomoc okazała ówczesna dyrek-
tor SOS–W Elżbieta Frydrych. Środki na prowadzenie placówki pozyskano 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obecnie 
w WTZ przy ul. Kościuszki kierowanych przez Danutę Reclik przebywa 45 
uczestników, którzy kształcą się w 9 pracowniach. — Jestem uczestniczką 
tych warsztatów od ok. 4 lat — mówi Justyna Bunalska. — Moją ulubioną 
pracownią jest ekspresja artystyczna, która daje mi wiele radości. Robimy 
tam ciekawe rzeczy – śpiewamy, tańczymy, malujemy na szkle, a szczególną 
radość daje mi występ na scenie, kiedy mogę pokazać czego się nauczy-
łam. Na terenie naszych warsztatów pracuje też rehabilitant i psycholog. 
Dużą frajdę sprawia nam udział w zawodach sportowych. Nauczyłam się 
otwartości na ludzi i ich problemy; jak pomagać innym. Byliśmy w Sejmie, 
gdzie rozmawialiśmy o problemach, które nurtują niepełnosprawnych. 
Powodzenie WTZ sprawiło, że do stowarzyszenia zaczęło się zgłaszać 
coraz więcej rodziców ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. Zarząd 
Koła podjął więc starania zmierzające do otwarcia drugich warsztatów, 
a dzięki przychylności miasta, od 2003 r. w budynku przy ul. Andersa 
w Niedobczycach działają WTZ nr 2, prowadzone przez Rafała Wajnera. 
Z zajęć w 7 pracowniach korzysta 38 uczestników. Jedną z nich jest 
J. Liszkowska, która kształci się w nich od trzech lat: — Dzięki pracy 
w warsztacie nauczyłam się malować na szkle, wyplatać kosze, wyszywać 
kartki, obsługiwać komputer i pracować w ogrodzie. Poza tym gram na 
bębnie, tańczę, śpiewam i jeżdżę na występy artystyczne. Poznaję nowe 
miejsca i ludzi. Lubię uprawiać sport – jestem członkiem olimpiad 
specjalnych sekcji „Promyk”, uczestniczę w zawodach tenisa stołowego 
i ziemnego, odnoszę sukcesy i zdobywam medale. Biorę udział w europej-
skim projekcie, który nauczył mnie przełamywać strach przed publicznymi 
wystąpieniami, mówić za siebie i wyrażać swoje zdanie; mówić o swoich 
potrzebach i marzeniach. 

Rybnickie Koło PSOUU organizuje wiele imprez o charakterze re-
habilitacyjno–rekreacyjnym i kulturalnym, wycieczki, zawody sportowe 

w ramach olimpiad specjalnych, spotkania i seminaria, świętuje Dzień 
Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie; jest laureatem wielu 
tytułów, wyróżnień i nagród oraz pozyskuje granty. Stowarzyszenie 
prowadziło dwa mieszkania treningowe otrzymane w 2004 roku od 
miasta, w których warsztatowicze przy pomocy wolontariuszy uczyli 
się samodzielności. Środki na prowadzenie tej działalności pozyskano 
z Urzędu Wojewódzkiego. Zatrudniające 37 pracowników Koło kieruje 
też swoich podopiecznych na praktyki zawodowe, jak w przypadku jed-
nej z uczestniczek WTZ nr 1 Hani Tarabury, która odbywa taką praktykę 
w Urzędzie Miasta. Wszechstronna działalność Koła nie byłaby możliwa 
bez darczyńców i przyjaciół osób niepełnosprawnych, którzy honorowani 
są „Pucharami wdzięczności”, a lista obdarowanych jest długa.  

Zarząd Koła myśli o stworzeniu w Rybniku całego systemu pomo-
cowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – od istniejących 
już Ośrodka Wczesnej Interwencji i Warsztatów Terapii Zajęciowej po 
Środowiskowy Dom Samopomocy, Zakład Aktywności Zawodowej 
i mieszkalnictwo chronione. A jak mówi Jan Motyka, który przewodni-
czy rybnickiemu stowarzyszeniu od 1999 r. „... znając przychylność władz 
naszego miasta, jest to możliwe do zrealizowania”. Marzenia mają nie 
tylko szefowie Stowarzyszenia, ale przede wszystkim jego podopieczni. 
Justyna Bunalska: — Moim marzeniem jest, aby każda osoba niepełno-
sprawna, upośledzona umysłowo, miała w naszym mieście takie same 
szanse rozwoju i terapii, jakie mam ja. Byłoby cudownie, gdyby powstało 
u nas więcej takich placówek jak warsztaty. Chciałabym też, aby zatrud-
niani do różnych prac mogli być również niepełnosprawni. Pracodawcy pa-
miętajcie o nas! Justyna Liszkowska: — W przyszłości chciałabym nadal 
się uczyć, znaleźć pracę, założyć rodzinę; chciałabym być niezależna.

Chcą normalnie żyć, z nami, a nie obok nas i dzięki świętującemu 
25 lat stowarzyszeniu, powoli im się to udaje. Udaje się również nam 
normalnieć w kontaktach z osobami, które postrzegane są jako „inne”. 
Oby tak dalej! Dostosujmy się do hasła, jakie przyświeca jubileuszowym 
obchodom „Otwórzmy przed nimi życie”. 

(S)
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— Zbliżają się XXXVII Rybnickie Dni Literatury. Program zapowiada 
się niezwykle interesująco, zważywszy jednak na wciąż trwające prace 
modernizacyjne siedziby Teatru Ziemi Rybnickiej, czy inauguracja 
imprezy ma szanse odbyć się w tradycyjnym miejscu?

— Nie dopuszczam myśli, że mogłoby być inaczej. Wykonawca za-
pewnia zarówno inwestora tj. miasto, jak i nas, gospodarzy obiektu, że 
prace zostaną zakończone i termin nie jest zagrożony. To pierwszy, po 
42 latach eksploatacji, tak wielki remont, którego koszt wyniesie pra-
wie 12 mln zł. Było to możliwe dzięki pozyskaniu przez miasto dotacji 
z Unii Europejskiej w wysokości prawie 9 mln zł i ponad 1 mln z budżetu 
państwa. Reszta środków pochodzi z gminnego budżetu. Jak można 
zauważyć, charakterystyczna sylwetka, choć odświeżona, pozostała 
niezmieniona, natomiast największe przeobrażenia zaszły tam, gdzie nie 
sięga oko widza, choć efekty tych robót będą ważne dla jego bezpieczeń-
stwa i komfortu. Gruntownie zmodernizowane lub wymienione zostały 
instalacje wszystkich mediów – sieci wodnej, kanalizacyjnej, cieplnej 
i elektrycznej, w tym bardzo już wyeksploatowana rozdzielnia prądu. 
Budynek został ocieplony, przeprowadzono izolację pionową murów 
i poziomą parkinkgu nad podziemnymi pomieszczeniami oraz pod głów-
nym wejściem do Teatru, zmodernizowano system przeciwpożarowy. 
Sala widowiskowa zyskała klimatyzację, w pozostałych pomieszczeniach, 
gdzie gromadzić się będzie większa liczba osób: w hallu, salach kame-
ralnej i galerii, zastosowane zostaną klimakonwektory.

— Efekty tych robót będą dla widzów może mniej dostrzegalne, ale na 
pewno je odczują. Co jednak nowego zobaczą na własne oczy?

— Na pewno otoczenie obiektu – od Placu Wolności do Rybnickiego 
Centrum Kultury poprowadzą schody, których niewątpliwą atrakcją 
będą wodne kaskady. Odnowiono nawierzchnie parkingów, schody 
do budynku i wejście, a w środku przebudowano hall, kasę i szatnię. 
Znaleziono miejsce na dodatkowe toalety przy wejściu na balkon, będą 
pochylnie dla niepełnosprawnych i specjalne dla nich wejście od strony 
galerii. W sali widowiskowej i w prowadzącym do niej hallu, remon-
towi poddany został sufit, zaś sala kameralna, poprzez profesjonalne 
oświetlenie i nagłośnienie, jeszcze lepiej przystosowana zostanie do 
prezentacji małych form teatralnych, recitali itp. Przy galerii będzie też 
mała kawiarenka, zaś gruntowną modernizację przechodzi restauracja 
pod teatrem z całym kuchennym zapleczem. Polepszą się też warunki 

Tego 
nie można przegapić!

— Przyjazd do Rybnika amerykańskich muzyków tej miary 
jest dla środowiska oraz miłośników jazzu prawdziwym świętem: 
Cameron Brown to legendarny basista, kompozytor i nauczyciel, 
zainspirowany muzyką Georga Russela i Dona Cherry’ego, 
pianista Kirk Lightsey ma opinię znakomitego solisty i ponad-
przeciętnego improwizatora, perkusista John Betsch to jeden 
z najważniejszych jazzmanów w nurcie jazzu nowoczesnego lat ’80 
i ’90, zaś Piotr Wojtasik jest jednym z najwybitniejszych trębaczy 
w Polsce — mówi o swoich gościach czołowy polski flecista 
jazzowy, rybniczanin Krzysztof Popek. 

Koncert promuje płytę „You are in my heart” nagraną w 
maju br. z innymi świetnymi muzykami: Joe LaBarberą, Davi-
dem Friesenem, Randy Porterem i Piotrem Wojtasikiem. Płyta 
powstała pod patronatem prezydenta Rybnika.

Zatem zapraszamy i przypominamy: Teatr Ziemi Ryb-
nickiej, 20 października, godz. 20.00.

Rozmowa z dyrektorem Rybnickiego Centrum Kultury
Adamem Świerczyną

• 15 października 2006 r. – niedziela 
Otwarcie wystawy o Jerzym Giedroyciu pt. 

„Jerzy Giedroyć i zagubieni romantycy”
godz. 16.30, wstęp wolny – Galeria Sztuki TZR 

•
Uroczysta inauguracja XXXVII Rybnickich Dni Literatury. 

W programie: wręczenie Złotej Honorowej Lampki Górniczej, 
„Nie gęsi, czyli Rej–tan towarzyski” 

– spektakl w wykonaniu Teatru na Woli z Warszawy w reż. Andrzeja 
Strzeleckiego. Występują: Andrzej Strzelecki, Leonard Pietraszak, Marian 
Kociniak, Joanna Kurowska, Witold Dębicki. Śpiew: Joanna Pałucka, Anna 
Ścigalska, Stefan Każuro, Grzegorz Kucias, muzyk: Marek Stefankiewicz. 

godz. 18.00, cena biletu: 30 zł – Sala widowiskowa TZR 

• 16 października 2006 r. – poniedziałek  
„Serca na rowerach” 

– piosenki do wierszy Ewy Lipskiej w wykonaniu Anny Szałapak 
Muzycy: Konrad Mastyło – fortepian, Tomasz Góra – skrzypce, 

prowadzenie – Paweł Sztompke.
godz. 19.00, cena biletu: I miejsca – 25 zł; II miejsca – 20 zł 

– Sala widowiskowa TZR  

• 17 października 2006 r. – wtorek  
Jubileuszowy Koncert Symfoniczny 
z okazji Światowego Dnia Muzyki i 10–lecia 

Towarzystwa Muzycznego im. Braci Szafranków w Rybniku 
wykonawcy: Filharmonia Rybnicka im. Braci Szafranków, chóry: „Słowacki”, „Bel 
Canto”, „Seraf”, „Mickiewicz” oraz Chór Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia 

w Rybniku, Norbert Prudel – fortepian, Mirosław J. Błaszczyk – dyrygent. 
Program: H.M. Górecki – Trzy tańce op. 34; S. Moniuszko – Uwertu-

ra fantastyczna „Bajka”; L. van Beethoven – fantazja c–moll op. 80 
na fortepian , chór i orkiestrę

godz. 18.00, cena biletu: 20 zł, młodzież szkolna: 10 zł 
– Sala widowiskowa TZR 

• 19 października 2006 r. – czwartek  
„O’Pyra za 3 grosze + VAT” 

kabaret z udziałem Zenona Laskowika, Władysława Sikory i kabaretu OAO
godz. 18.00, cena biletu: 40 zł – Sala widowiskowa TZR 

• 20 października 2006 r. – piątek  
Koncert jazzowy 

Krzysztof Popek International Quintet 
skład: Krzysztof Popek – flet altowy, Piotr Wojtasik – trąbka, Kirk Li-
ghtsey (USA) – fortepian, Cameron Brown (USA) – bass, John Betsch 

(USA) – perkusja 
godz. 20.00, cena biletu: 20 zł – Sala widowiskowa TZR 

• 22 października 2006 r. – niedziela 
Lanie Robertson 

„Kocham O’ Keeffe” 
spektakl w wykonaniu 

Małgorzaty Zajączkowskiej i Krzysztofa Kolbergera. 
godz. 18.00, cena biletu: 40 zł – Sala widowiskowa TZR 

Przedsprzedaż biletów 
na Rybnickie Dni Literatury 

od 12 września 2006 r. 
do 7 października 2006 r. 

w okienku kasowym 
Rejonowego Urzędu Poczty 

w Rybniku (poczta główna) 
od poniedziałku do piątku 

w godz. 9.00 do 19.00, 
w soboty: 9.00 do 13.00 

                Publiczność  nas nie opuści…
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dla goszczących u nas artystów – modernizowane są garderoby i sanita-
riaty, które dodatkowo wyposażono w natryski. Dla występujących nie 
mniej ważna jest wymiana desek sceny, zaś estetyczną kropką nad „i” 
będzie nowe okotarowanie sceny, sfinansowane już ze środków własnych 
Rybnickiego Centrum Kultury. 

— Modernizacja na pewno poprawi warunki odbioru oferty RCK, ale 
powstające nowe obiekty usługowo – rozrywkowe sprawią, że zdecydowanie 
mniejszą rolę w tej ofercie będzie pełnić kino...Czym chcecie przyciągnąć 
publiczność? 

— Zdajemy sobie sprawę, że nie będziemy w stanie sprostać warunkom, 
jakie stawiają dystrybutorzy kinowych hitów, zniknie zapewne nawet na-
zwa „Premierowe”... Natomiast postaramy się, by nie znikło samo kino, 
które było dotąd motorem napędowym RCK, jeśli chodzi o pozyskiwanie 
przychodów. Stawiamy na kino ambitniejsze, cykle tematyczne, przeglądy, 
pokazy specjalne, co będzie oczywiście wymagało większych zabiegów 
organizacyjnych, szczególnie jeśli chodzi o pozyskiwanie na ten cel środ-
ków zewnętrznych. Chcemy też, by teatr stał się miejscem prezentacji 
dorobku kulturalnego subregionu. Chętnie będziemy współuczestniczyć 
w organizacji festiwali i przeglądów różnych działań artystycznych czy 
to profesjonalnych, czy też amatorskich, wzbogacając ofertę placówki i 
jednocześnie dzieląc się kosztami. Chcemy też włączyć się w realizację 
projektów stowarzyszeń, towarzystw i innych organizacji pozarządowych, 
wykorzystując pomoc finansową czy to marszałka czy fundacji i funduszy. 
Teatr będzie nadal siedzibą naszych grup teatralnych i tanecznych, Zespołu 
Twórców Nieprofesjonalnych „Oblicza” oraz  miejscem kursu tańca towa-
rzyskiego i siedzibą Klubu Miłośników Kwiatów. Poza tym, Teatr Ziemi 
Rybnickiej pozostanie największą w subregionie, spełniającą profesjonalne 
wymagania, sceną z nowoczesnym zapleczem. Tak więc nadal będą się tu 
odbywały koncerty filharmoniczne, spektakle operowe i teatralne, występy 
gwiazd piosenki i kabaretu, a za sprawą galerii – również wydarzenia pla-
styczne. Spodziewamy się, że dobre warunki do odbywania konferencji i 
sympozjów czy odpłatnej organizacji gal i jubileuszy znajdą u nas firmy, tym 
bardziej, że do dyspozycji będzie też część gastronomiczna. By jednak RCK 
było w tej dziedzinie konkurencyjne, istnieje konieczność zaopatrzenia się  
w nowoczesny sprzęt audiowizualny i w tym kierunku pójdą nasze zabiegi. 
Zamierzamy jeszcze lepiej niż do tej pory zacieśnić współpracę z rybnickimi 
szkołami poprzez organizowanie cyklu audycji umuzykalniających, Małą 
Akademię Filmową, Małą Akademię Teatralną. Teatr podobnie jak do tej 
pory będzie miejscem, w którym odbywać się będą warsztaty artystyczne 

z różnych dziedzin dla nauczycieli i instruktorów amatorskiego ruchu 
artystycznego oraz zainteresowanych osób.

Pełny obraz możliwości, w tym finansowych, będziemy mieli dopiero 
w przyszłym roku, kiedy skalkulujemy koszty utrzymania budynku po 
modernizacji i strat, jakie spowoduje brak kinowych przebojów. Mamy 
jednak nadzieje, że nowe przedsięwzięcia i dostosowana do realiów miej-
ska dotacja sprawią, że oferta kulturalna nadal pozostanie interesująca  
i publiczność nas nie opuści.

— Zatem do zobaczenia na inauguracji kolejnej edycji Rybnickich 
Dni Literatury w połowie października, których program zamieszczamy 
obok. Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: W. Różańska

W tym roku zaproszenie do udziału w Rybnickich Dniach Literatury przyjęli znani 
twórcy. Spotkają się oni w Teatrze Ziemi Rybnickiej z wszystkimi chętnymi, którzy chcą 
poznać swoich ulubionych autorów i ich publikacje. 

I tak Wojciech Kuczok, któremu sławę i statuetkę Nike przyniosła powieść „Gnój”, gościć będzie 
w TZR 16 października o godz. 12.00 i 17.00. Tego samego dnia o godz. 9.30 wykład wygłosi prof. 
Marian Kisiel, poeta, krytyk literacki, badacz literatury polskiej XX wieku.

17 października o godz. 11.00 – wykład dr. Krzysztofa Uniłowskiego, związanego z Instytutem Nauk 
o Literaturze Polskiej, zaś o godz. 17.00 – spotkanie z Anną Bolecką, laureatką Nagrody Polskiego 
PEN Clubu za twórczość prozatorską, autorką książek „Leć do nieba” i „Biały kamień”, która również 
będzie do dyspozycji swoich czytelników 18 października o godz. 11.00. O swojej przyjaźni z Jerzym Gier-
doyciem i o paryskiej „Kulturze” opowie mistrz małych form narracyjnych Marek Nowakowski – 18 
października o godz. 11.00 i 13.00. Dodatkowo – spotkanie autorskie z tym pisarzem o godz. 17.00. W 
piątek 20 października o godz. 17.30 – wieczór słowno–muzyczny poświęcony Janinie Podlodowskiej; 
19 października o godz. 11.00 i 13.00 – spotkania autorskie z prozaikiem, poetą, eseistą Tomaszem 
Jastrunem, krytykiem literackim, piszącym felietony „Czułym okiem” dla „Zwierciadła”.

W termin  RDL nie „wstrzelił się” Bogusław Wołoszański – spotkanie z tym znakomitym tro-
picielem historycznych tajemnic będzie miało miejsce prawdopodobnie na początku listopada. 

Widok sprzed kilku miesięcy..., 
...i stan aktualny prezentuje dyrektor RCK Adam Świerczyna.   Zdj.: r

Teatr z cynamonem
Co się stanie, kiedy na strych wejdzie 

grupka aktorów? 
Dlaczego „Rzeczpospolita” uznała 

„Aj waj! czyli historie z cynamonem” 
za jeden z czterech najlepszych 
spektakli teatralnych 2005 roku? 

Nie wiesz?!

Pora nadrobić zaległości i obejrzeć 
spektakl komediowy 

w wykonaniu Grupy Rafała Kmity 
z Krakowa, jaki zaplanowano 

w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
na 29 października o godz. 18.00. 
Bilety w cenie I miejsca 30 zł, II – 25 zł.  

                Publiczność  nas nie opuści…

Autor, autor !!! 

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



Głównymi organizatorami imprezy są ryb-
nickie środowiska młodzieżowe, skupione 
głównie wokół Stowarzyszenia Inicjatyw Mło-
dzieży i Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika. 
— Chcemy pokazać że my, młodzi ludzie, po-
trafimy się bawić bez agresji i przemocy — mówi 
Adrian Grad z rybnickiego Stowarzyszenia 
Inicjatyw Młodzieży. — Jest to też nasz sprze-

ciw wobec nietolerancji  
i nienawiści pomiędzy 
różnymi środowiskami 
i kulturami. 

W pierwszy wieczór 
na scenie chwałowickie-
go Domu Kultury, przed 
licznie zgromadzoną pu-
blicznością zaprezento-
wały się młode kabarety: 
„N.O.C.” z Rybnika (na 
zdj.), „Statyf” z Dąbrowy 
Górniczej oraz finalista 

tegorocznej PAKI – ka-
baret „Cegła” z Opola. 
Występy zakończył mi-

ni–konkurs – niespodzianka przygotowany przez 
organizatorów. Każdy z kabaretów przedstawił 
skecz „przeciw nienawiści”, zaś publiczność przy 
pomocy ziarenek fasoli, poprzez głosowanie 
wybrała najlepszy. W tej sympatycznej rywalizacji 
zwyciężył kabaret „Cegła”. Dużą niespodzianką 
była główna nagroda dla zwycięskiego kabare-
tu, w postaci... amortyzatora samochodowego, 

który ma zapewne amortyzować nie wyboje, 
ale... nastroje.

Drugiego dnia na nowej estradzie w rybnic-
kim kampusie wystąpiły zespoły muzyczne. 
Tym samym scena przeszła swój „chrzest” 
bojowy. Jednym z celów, jaki stawiają sobie 
organizatorzy, jest promowanie młodych, nie 
znanych jeszcze szerszej publiczności rocko-
wych zespołów z Rybnika i okolic i przekonać, 
że młodzi mogą się bawić „bez nienawiści”. 
Tak też oczywiście było w i tym roku. Dla pu-
bliczności wystąpiły zespoły Shepless, Kurczat, 
Zagrożony Gatunek, Popiół i Dzioło. Co warte 
podkreślenia, niemal cały festiwal został przy-
gotowany przez rybnicką młodzież. — Jest to 
impreza zorganizowana przez ludzi młodych i dla 
ludzi młodych. Staramy się wszystko przygotować 
samodzielnie — mówił Marek Medalion z ryb-
nickiej Młodzieżowej Rady Miasta. Poprzez 
swoje działania organizatorzy chcą także zachę-
cić jak najwięcej młodych ludzi do włączania 
się w życie miasta i aktywną działalność choćby 
przy okazji takich imprez.

Fr

Tajemnicze wyrażenie „Bez spiny”, 
będące hasłem kolejnej już edycji 
Ogólnopolskiego Turnieju Tańca 
Breakdance, tłumaczy organizator 
imprezy Łukasz Szyszko: — To „walka na 
taniec” bez spiny, czyli bez agresji. Na parkiecie 
prezentują się dwie 8–osobowe drużyn,  
a taniec jest oceniany przez jurorów.

Do rywalizacji w turnieju przystąpiło w tym roku 
20 drużyn z całej Polski. Pojedynki pomiędzy zespo-
łami rzeczywiście przypominają prawdziwe walki, 
zwłaszcza kiedy zawodnicy wzajemnie się prowo-
kują, gestykulując lub patrząc sobie głęboko w oczy. 
Jednak zgodnie z zasadami, rywalizacja jest zawsze 
fair play i po zakończonym występie przeciwnicy 
gratulują sobie występu i wzajemnie dziękują, co 
przypomina nieco ceremoniał wschodnich sportów 
walki. Co ciekawe, bardzo często występy są impro-
wizowane –  zawodnicy dają się ponieść muzyce gra-
nej na żywo przez DJ–ów i wiele kombinacji kroków 
i figur nie jest wcześniej uzgadnianych. Tegoroczna 
rywalizacja była zacięta, a poziom, zdaniem orga-
nizatorów, bardzo wysoki. Ostatecznie wygrała 
drużyna „Punky Mons” z Wrocławia, a tuż za nią 

znalazła się grupa „Azizi” 
z Rybnika, zaś trzecią po-
zycję zajęły leszczyńskie 
„Liony”. Impreza, któ-
ra zwykle odbywała się  
w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej, w tym roku zagościła 
w hali widowiskowo- spor-
towej Zespołu Szkół Eko-
nomiczno–Usługowych. 
Miało to swoje plusy, bo 
licznie zgromadzona pu-
bliczność znajdowała się 
bardzo blisko występujących drużyn i żywiołowo 
reagowała na ich występy. Dzięki temu impreza 
zyskała wspaniałą atmosferę. Łukasz Szyszko 
marzy, by w przyszłości zyskała ona rangę między-
narodową i już myśli o zaproszeniu w następnych 
latach drużyn z zagranicy.

Warto dodać, że „Bez spiny” to nie tylko 
taneczna rywalizacja. Turniej jest też okazją, by 

tworzący specyficzne środowisko fani breakdan-
ce mogli się spotkać, wymienić doświadczeniami 
i lepiej poznać – stąd też imprezy towarzyszące 
turniejowi. Sądząc po pełnych trybunach, 
impreza z roku na rok wzbudza  większe zain-
teresowanie i  na stałe wpisała się w kalendarz 
imprez w naszym mieście.

Fr

Platforma, którą młodzież przygotowała na paradę. 

Przez dwa wrześniowe dni rybnicka młodzież bawiła się 
na III Festiwalu Przeciw Nienawiści, nad którym honorowy 
patronat objął prezydent Rybnika.

Młodzi przeciw nienawiści...

Bez spiny czyli bez agresji...
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o kiltach – narodowych strojach szkockich mężczyzn. Tartan to wzór kraty, która 
podobnie jak rodowe herby, stanowi symbol przynależności klanowej. Każdy klan 
ma swój deseń i swoje barwy tartanu, od wieków przekazywane z ojca na syna. 
Uczestnicy wymiany młodzieżowej mieli też okazję zobaczyć produkcję tweedu, 
który tkano na maszynach liczących sobie ponad sto lat.

— Rozstając się z naszymi przyjaciółmi nie obyło się bez łez, choć wiemy, że już  
w październiku spotkamy się w Polsce — podsumowuje A. Dworaczek. — Hebrydy za-
pamiętamy jako miejsce magiczne, w którym przyroda bije niepowtarzalną świeżością, 
a jawa miesza się z rzeczywistością…                                                                         (S)

c.d. ze strony 31

Szkocka kratka bez tajemnic



Konkurs Gawędzierzy to jedna 
z form upowszechniania amatorskiej 
twórczości artystycznej młodzieży 
i dorosłych. Jego celem jest odkry-
cie i zaprezentowanie publiczności 
w większości nieznanych dotąd twór-
ców i interpretatorów utworów słow-
nych i słowno–muzycznych, głównie 
z regionu Śląska.

Powołane przez organizatora jury oceniać bę-
dzie uczestników konkursu w dwóch kategoriach 
wiekowych: młodzieży i  dorosłych. Jury oceni 
wartość tekstów, ich autentyzm, interpretację i 
ogólny wyraz artystyczny. Czas trwania występu 
nie może przekroczyć ośmiu minut, zaś teksty 
mogą być urozmaicone przyśpiewkami, muzyką 
instrumentalną, regionalnym strojem itp. Mile 
widziane będą gawędy przekazywane gwarą. 
Wyżej oceniane będą teksty własne.

Organizator konkursu – Rybnickie Cen-
trum Kultury – zaprasza do udziału wszystkie 
zainteresowane osoby, które ukończyły 14 lat. 
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty 
zgłoszenia (można ją otrzymać u organizatora 
– RCK, ul. Saint Vallier 1, 44–200 Rybnik, tel. 
0–32/42 23 235, 42 22 132, fax: 739 58 31 lub po-
brać ze strony internetowej www.kultura.rybnik.
pl; www.rybnik.com.pl, e–mail: tzr@kultura.ryb-
nik.pl) i wysłanie jej pod adresem organizatora 
w terminie do 20 listopada 2006. Organizator 
zaprasza również laureatów poprzednich edycji 
Konkursu Gawędziarzy. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
nastąpi 10 grudnia 2006 r. na scenie Teatru 
Ziemi Rybnickiej podczas gali, w której wystąpią 
laureaci tegorocznej edycji.

Bliższych informacji udziela Dział Artystyczny 
RCK, tel.42 23 235 lub 42 22 132 wew. 106, 107 
i 115. Prosimy o kontakt wszystkich chętnych 
do udziału w konkursie w celu wyznaczenia 
terminu przesłuchania.  

XXI Konkurs Gawędziarzy

Przed nami kolejne rybnickie koncerty:
• 24 września, godz. 17.30, kościół pod 

wezw. św. Józefa Robotnika – Arkadiusz 
Popławski (Pszów) – improwizacje orga-
nowe, Rybnicki Kwintet Dęty  

• 26 września, godz. 17.00, kościół pod 
wezw. M.B. Królowej Apostołów  – chór 
i soliści Kościelnego Konserwatorium w 
Opavie, Orkiestra Państwowej Szkoły 
Muzycznej II st. w Rybniku, solista: Piotr 
Kotas (PSM Rybnik – organy). 

• 1 października, godz 16.30, kościół pod 
wezw. Św.Brata Alberta w Rybniku–Ka-

mieniu – Elżbieta Włosek–Żurawiecka 
(organy) oraz uczniowie klasy organów 
PSM w Rybniku  

• 3 października, godz. 18.45, bazylika 
pod wezw. św. Antoniego – Julian Gem-
balski (organy), Elżbieta Grodzka–Ło-
puszyńska (sopran) 

• 10 października, godz. 18.45, bazyli-
ka pod wezw. św. Antoniego – „Dar i 
Tajemnica” wieczór słowno–muzyczny. 
Wystąpią: Robert Grudzień (organy), 
Georgij Agratina (fletnia Pana), Jerzy 
Zelnik (recytacja).

Od 27 do 29 października br. trwać będzie 
II edycja Międzynarodowego Festiwalu Rybnicka 
Jesień Chóralna pod patronatem Henryka 
Mikołaja Góreckiego.

Celem imprezy jest szeroko rozumiana promocja mu-
zyki chóralnej oraz propagowanie najlepszych wzorców 
amatorskiego śpiewactwa chóralnego. Festiwal adreso-
wany jest do chórów amatorskich, z których najlepsze 
otrzymają statuetki festiwalowe, zaś dla zdobywcy Grand 
Prix przewidziano także nagrodę pieniężną. O swoją 
nagrodę konkurować będą również dyrygenci.

Kierownictwo artystyczne festiwalu sprawuje prof. 
Czesław Freund z Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach. 

W programie:
• piątek, 27 października, godz. 19.00, kościół Matki Boskiej Bolesnej 

Koncert Inauguracyjny – wystąpią: laureat I edycji festiwalu – chór „Ani-
mato” z Pawłowic oraz Zespół Wokalny „6 na 6” z Rybnika.

• sobota, 28 października, godz. 11.00, Państwowa Szkoła Mu-
zyczna I i II stopnia w Rybniku – przesłuchania konkursowe,
godz. 19.00, kościół Św. Jadwigi Śląskiej – Koncert Specjalny 
w wykonaniu Chóru Akademickiego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu pod dyrekcją Jacka Sykulskiego; typowanie zespołów do kon-
certu laureatów. 

• niedziela, 29 października, godz. poranne – oprawa mu-
zyczna mszy świętych w parafiach Rybnika i okolicznych miast
godz. 14.00, kościół Królowej Apostołów – ogłoszenie wyników, koncert 
laureatów.

Rybnicka 
Jesień Chóralna
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Kameralnie jesienią
Obchodzące w ub. roku jubileusz XX–lecia, Dni Muzyki 

Organowej i Kameralnej mają w  Rybniku, Żorach i Raci-
borzu swoją wierną publiczność.

Koncertem w kościele Matki Boskiej Bolesnej imprezę zainaugurował 
na początku września występ związanego z Akademią Muzyczną w Ka-
towicach zespołu muzyki dawnej „Parnassos” z solistką Helgą Sambs 
z Austrii (na zdj.). Drugi tydzień upłynął pod znakiem muzyki orga-
nowej i wokalnej, a wystąpili m. in. artyści z Czech, a także związani 
z Rybnikiem soliści: organistka i wieloletnia organizatorka imprezy 
Elżbieta Włosek–Żurawiecka i Mieczysław Błaszczyk (tenor). 
W połowie września odbyły się też „koncerty weekendowe”, 
a wystąpił m.in. ukraińsko–polski duet: wirtuoz fletni Pana Georgij 
Agratin  oraz organista Robert Grudzień z Lublina. W recitalu 
organowym usłyszeliśmy też należącego do czołówki wirtuozów 

tego instrumentu w Polsce Józefa Serafina z Warszawy.  

XXI Dni Muzyki Organowej i Kameralnej...



1 października 1856 roku na stację w Rybniku wjechał pierwszy 
pociąg. W 150–lecie tego wydarzenia Muzeum w Rybniku we 
współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną oraz 
Grupą PKP S.A. organizuje uroczyste obchody: 
• 26 września Muzeum zaprasza na otwarcie wystawę 150 lat kolei 

w Rybniku,przedstawiającą historię rybnickiej kolei. Na ekspozycję 
składają się materiały, które w większości nie były dotąd prezento-
wane. Ponadto pokazane zostaną modele lokomotyw oraz infrastruk-
tury kolejowej, wykonane w różnych technikach. Wystawa potrwa 
do 4 października br.

• 1 października – uroczystości na stacji kolejowej w Rybniku, orga-
nizowane przez Grupę PKP SA.:
godz. 13.30 – otwarcie dla zwiedzających lokomotywowni w Rybniku, 
prezentacja taboru PKP.
Bezpłatny przejazd pociągami historycznymi na trasach:

Racibórz (11.40) –Rybnik (13.37)
Katowice (12.10) – Rybnik (13.50)
Czechowice–Dziedzice (12.15) – Rybnik (13.50)
Ponadto przewidziano dodatkowy przejazd pociągu „retro” relacji 
Rybnik–Sumina–Rybnik – odjazd z Rybnika o godz. 14.10.
Podróżni na pamiątkę otrzymają jubileuszowy bilet od drużyny 
konduktorskiej. Uroczystościom towarzyszyć będą górnicze or-
kiestry dęte kopalń „Chwałowice” i „Jankowice”. 

godz. 13.00–20.00 – festyn na parkingu przed dworcem zorgani-
zowany przez miasto – w programie: zespół „Karlik”, Zespół Tańca 
Ludowego „Przygoda”, kabaret „Masztalscy”, konkursy dla dzieci. 
Szczegóły uroczystości i dokładny rozkład jazdy pociągów „retro” 
zostanie podany na plakatach i na stronie www.muzeum.rybnik.pl.

• 2 października, godz. 9.00, Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Rybniku, ul. Szafranka –  zorganizowana przez Muzeum 
konferencja naukowa pt. 150 lat kolei w Rybniku poświęcona historii 
kolei na terenie Górnego Śląska, jej roli w transporcie lądowym oraz 
perspektywach na przyszłość.
Z okazji rocznicy przygotowano obszerną monografię historyczną na 

temat linii kolejowej z Raciborza do Katowic pt. Koleją z Katowic do 
Raciborza, przygotowaną przez Wydawnictwo „Betezda” z Rybnika. 

Festiwal debiutuje przedstawieniem bogactwa możliwości warszta-
towych sztuki graficznej, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości 
absolwentów Katedry Grafiki ASP w Katowicach, pochodzących 
i pracujących w regionie rybnickim. Impreza ma przybliżyć tradycje 
wyższego szkolnictwa artystycznego na Śląsku, ale pokazać również 
współczesne oblicze grafiki: wykorzystanie trójwymiarowej przestrzeni 
i unikatowej techniki, nowych mediów czy technologii cyfrowych jako 
pełnowartościowego warsztatu graficznego i projektowego. Festiwal 
będzie też okazją do promocji działań grafików, projektantów i arty-
stów tu pracujących. W jego programie znajdą się ekspozycje prac oraz 
wykłady prowadzone przez pracowników Akademii Sztuk Pięknych. 
Organizatorzy zakładają, że odbiorcami oferty, obok osób zaintereso-
wanych życiem artystycznym miasta i regionu, będzie młodzież. Mają 
też nadzieję, że część wystawianych prac graficznych trafi do kolekcji 
śląskiej sztuki współczesnej Działu Historii i Kultury Regionu Muzeum 
w Rybniku.

Festiwal zainaugurowała 19 września wystawa Aleksandry Mrok–Rut-
kowskiej i Franciszka Niecia w siedzibie Fundacji Elektrowni Rybnik, 
a można ją będzie oglądać 15 października br. Za nami również 
prezentacja pracowni druku wypukłego Mariusza Pałki.
W programie festiwalu:
• 12 października, godz. 17.00, Muzeum w Rybniku – prezentacja 

7 pracowni graficznych Katedry Grafiki ASP w Katowicach, (czas 
trwania wystawy od 3.10 do 15.12. br.);

• 12 października, godz. 18.00, Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Rybniku – prezentacja wystawy Dariusza Gajewskiego, 
(czas trwania wystawy od 3.10. do 31.10. br.);

Spotkania – wykłady:
• 12 października, godz. 19.00,  PiMBP – prezentacja pracowni 

druku cyfrowego przez dr. Dariusza Gajewskiego
• 19 października, godz. 12.00, PiMBP – prezentacja pracowni druku 

płaskiego (litografii) przez prof. Józefa Budkę
• 9 listopada, godz. 12.00,  PiMBP – prezentacja pracowni druku 

wklęsłego przez prof. Jana Szmatłocha
• 16 listopada, godz. 12.00, PiMBP – prezentacja pracowni druku 

serigrafii przez prof. Waldemara Węgrzyna.
Kuratorem RAF–u jest Maria Budny–Malczewska, artysta plastyk,  
pracownik Muzeum w Rybniku, a koordynatorem ze strony Katedry 
Grafiki ASP w Katowicach prof. Józef Budka.

Muzeum, Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Rybniku 
oraz Fundacja Elektrowni 
Ry b n i k ,  w e  w s p ó ł p r a c y 
z Akademią Sztuk Pięknych 
w Katowicach, są organizatorami 
festiwalu sztuki – Rybnik Art 
Festiwal (RAF), który ruszył 
19 września. Ideą projektu 
jest cykliczna prezentacja 
mieszkańcom regionu wybranych 
dziedzin sztuki. 150 lat kolei 

w Rybniku

Zapraszamy osoby w wieku powyżej 19 lat, posiadające talent aktorski 
i pragnące go rozwijać w zespole Studia Teatralnego pod kierunkiem Janusza Majewskiego. 

Spotkanie odbędzie się  w poniedziałek, 9 października 2006 r., o godzinie 18.00 
w sali teatralnej Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych, w Rybniku, ulica Św. Józefa 30. 

Zapisy i bliższe szczegóły: dział artystyczny RCK, tel. 032 42 22 132 lub 42 23 235 w.106.  

Rybnickie Centrum Kultury ogłasza uzupełniający nabór do 

Studia Teatralnego TZR  
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Zaprosili nas 

Nie masz pomysłu na ciekawe spędzenie 
czasu, a lubisz kino? Z pomocą przyjdą 
ci V Rybnickie Prezentacje Filmu 
Niezależnego „Repefene 2006”. 

Tym razem organizatorzy: Klub Filmu Nieza-
leżnego, Dom Kultury w Chwałowicach i Silesia–Film przygotowali atrakcje 
nie tylko na 3, ale na 7 festiwalowych dni. Już od 25 do 28 września trwać będą 
imprezy towarzyszące czyli prezentacje filmów, które nie zakwalifikowały się do 
finału, ale zdaniem Mirosława Ropiaka z KFN, warte są obejrzenia. Dlatego 
zachęcamy do odwiedzenia 25 września „Kulturalnego Clubu”, a w dniach od 
26 do 28 września kawiarni „Café Julia”. 

Główne imprezy „Repefene” jak zwykle odbędą się w DK w Chwałowi-
cach, gdzie na 29 września zaplanowano premierowy pokaz filmu KFN 
pt. „Kant–pol”, po którym nastąpi spotkanie w twórcami i aktorami. Z kolei 
30 września odbędą się warsztaty oraz prezentacje 25 filmów zakwalifikowa-
nych do tegorocznego konkursu. Obrazy oceniać będą Jan F. Lewandowski, 
Maciej Szczawiński, Jerzy Cnota i Wojciech Bronowski. Na niedzielę 1 paź-
dziernika zaplanowano otwarte konsultacje jurorów z twórcami, a o godz. 
17. 00 ogłoszone zostaną wyniki konkursu, połączone z wręczeniem nagród 
i pokazem nagrodzonych filmów. Jak co roku imprezę zakończy spotkanie 
z gościem specjalnym. Tym razem będzie to Jerzy Cnota, a ostatnim filmowym 
akcentem będzie pokaz produkcji pt. „Człowiek z cyfrą” w reżyserii Janusza 
Kidawy. 

Więcej szczegółów na temat „Repefene” na stronie www.kfn.strona.pl. 
(S)

• Dom Kultury w Chwałowicach na imprezę kulturalną pod hasłem 
„Odkryj  w sobie światło” (24–26 sierpnia) oraz na Wieczór Sztuk „Gdzieś 
w Bieszczadzie” (15 września – więcej w następnym numerze).

• Sieć „Germanos” na otwarcie nowego sklepu firmowego (30 sierpnia). 
• Dom Kultury w Niewiadomiu na koncert młodzieżowy m.in. z udziałem 

zespołu „Kivi” (2 września).
• Muzem w Rybniku na spotkanie promujące Zeszyty Rybnickie pt. „Kościół 

pod wezwaniem Św. Antoniego w Rybniku” (7 września). Więcej o publikacji 
w poprzednim numerze „GR”.  

• Komitet organizacyjny IV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Metafizycznej (11 września).

Pomóżmy!
Niepełnosprawna osoba w trudnej sytuacji życiowej, 

zmuszona do „urządzenia się na nowo”, prosi o nieodpłatne 
przekazanie zbędnych mebli kuchennych, telewizora (może 
być czarno–biały) i innych sprzętów. Dzięki pomocy bliźnich, 
otrzymała już meble do pokoju, za co serdecznie dziękuje. 

Zainteresowane osoby 
proszone są o kontakt na nr tel. 42 279 24 

jego beneficjentów myśli poważnie o założeniu własnej dzia-
łalności gospodarczej. — Chcę pracować dla siebie i założyć 
własną firmę — mówi Mirosław Kozieł. — Pod tym względem 
bardzo dużo dały mi spotkania m.in. z psychologiem. Czuję się 
teraz o wiele pewniej na rynku pracy. Podobnych opinii podczas 
spotkania można było usłyszeć znacznie więcej. Wśród uczest-
ników projektu udało się wyrobić wiele pozytywnych nawy-
ków, takich jak poranne wstawanie czy konieczność zadbania 
o siebie, niezbędnych, by podjąć i kontynuować pracę. Podczas 
konferencji można było także zobaczyć film promujący projekt 
z udziałem jego beneficjentów . 

Spotkanie zakończyło się wręczeniem upominków przez 
prezydenta miasta i przedstawicieli RCEZ wszystkim bene-
ficjentom. Prezydent, poza najlepszymi życzeniami, sumując 
niejako projekt, dodał: — Szkolenia i kursy, są swego rodzaju 
„wędką”, teraz musicie sami „złowić” dla siebie pracę. Najwięcej 
zależy już od was samych.

Na prawdziwe efekty projektu „Odziedzicz pracę” przyjdzie 
jeszcze poczekać. Na ile okaże się on skuteczny, pokażą przy-
szłe miesiące a nawet lata. Wtedy okaże się, jak wielu ludziom 
dotkniętym problemem długotrwałego bezrobocia udało się 
tak naprawdę stanąć na nogi i „złowić”, a później utrzymać 
miejsce pracy. W tej chwili wydaje się, że wszyscy uczestnicy 
projektu mają duży zapał do pracy i działania. Oby tylko uda-
ło się w nich tę chęć podtrzymać, bo jak już nieraz pisaliśmy, 
projekt jest skierowany do całych rodzin, więc tak naprawdę 
to one są jego ostatecznymi beneficjentami. Warto dodać, 
że jeśli program okaże się skuteczny, wypracowane w nim sposo-
by działania będą w przyszłości w dalszym ciągu praktykowane 
i to nie tylko w naszym regionie.

Fr

c.d. ze strony 27

„Odziedzicz pracę” 
– podsumowanie projektu

Zapraszamy osoby w wieku powyżej 19 lat, posiadające talent aktorski 
i pragnące go rozwijać w zespole Studia Teatralnego pod kierunkiem Janusza Majewskiego. 

Spotkanie odbędzie się  w poniedziałek, 9 października 2006 r., o godzinie 18.00 
w sali teatralnej Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych, w Rybniku, ulica Św. Józefa 30. 
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Filmowy tydzień 
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• 2.10., pon., godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – mec. Szczepan Balicki;
• 4.10., śr., godz. 14.00 – Wspomnienia i refleksje z pobytów w Su-

czawie (Rumuńska Bukowina) i Paryżu.
• 5.10., czw., godz. 11.00 – Poezja ks. Jana Twardowskiego – omówienie 

Alicja Godlewska, recytacje Mieczysław Ochwat z wnuczką;
• 7.10., sob., godz. 9.30 – Zorganizowany wyjazd do Jankowic – prelek-

cja dra Norberta Niestolika dot. historii Ziemi Rybnickiej w czasach 
husyckich; zwiedzanie leśnego sanktuarium, kościółka i szkoły; 

• 11.10., śr., godz. 13.00 – „Bezsenność” – dr Aniela Kempińska;
• 18.10., śr., godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – mec. Janusz Grzybczyk;
• 19.10., czw., godz. 11.00 – „Cynkowanie ogniowe jako zabezpiecze-

nia antykorozyjne elementów stalowych” – mgr inż. Jerzy Natkaniec 
połączone ze zwiedzaniem ogniowej cynkowni „Panat”;

• 24.10., wt., godz. 11.00 – „Miejsce osób starszych w rodzinie i społe-
czeństwie” – prof.dr hab. Lucyna Frąckiewicz, Instytut Pracy i Polityki 
Społecznej w Warszawie, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
im. Kardynała Hlonda;

• 25.10., śr., godz. 14.00 – Spotkanie solenizanckie
• 30 i 31 października – UTW nieczynny!
Ponadto: 
• poniedziałki: 10.00 – gimnastyka qi gong, 10.30 – muzykowanie, 

11.15 – język francuski;
• 1 i 3 poniedziałek miesiąca: godz.12.00 – zajęcia plastyczne – Maria 

Malczewska;
• 2 i 4 poniedziałek miesiąca: godz. 11.45 – med. niekonwencjonalna 

– Ludwik Semeniuk; 
• wtorki: godz.10.00 – konwersacje z języka niemieckiego – Maria 

Zdrojewska, godz. 10.00 – szachy; biblioteka;
• środy: jęz. angielski, remi brydż, biblioteka;
• czwartki: godz. 10.00 – gimnastyka qi gong, 11.30 język niemiecki 

– początkujący, biblioteka;
• piątki: brydż, 14.00 – język niemiecki – zaawansowani;
• Jęz. włoski – termin będzie ustalony z początkiem października.

Uniwersytet III Wieku zaprasza na zajęcia do swojej siedziby przy ul. Sobieskiego 15, tel. 032 755 79 90
Program zajęć na październik 



Wszystko odbyło się zgodnie z wielowiekową tradycją: gości, w tym 
gospodarzy strzelnicy kop. „Rydułtowy–Anna”, powitał hetman Bractwa 
Krzysztof Urbańczyk, mistrz ceremonii Lech Gęborski przypomniał 
zasady współzawodnictwa, zaś strzelmistrz Marek Uszacki dał znak do 
rozpoczęcia rywalizacji. Trębacz Andrzej Frydrychowicz odegrał hymn 
Bractwa, wystrzeliły hakownice... Każdy z uczestników miał tylko jeden 
strzał z dystansu 15 kroków do honorowej tarczy, ozdobionej w tym roku wizerunkiem bazyliki 
św. Antoniego. Najlepsi okazali się bracia Zbigniew Pacia i Julian Mierzwiński, ale... żaden  
z nich nie został Królem Kurkowym. Tym bowiem, zgodnie ze statutem, może zostać również 
osoba szczególne dla Bractwa zasłużona, niekoniecznie zwycięzca rywalizacji strzeleckiej.  
I tak się stało w tym roku – miłościwie panującym Królem Kurkowym jest brat Jerzy Miś, 
zaś bracia o najcelniejszym oku zostali jego rycerzami. 

Strzelanie Królewskie poprzedziło zwykłe strzelanie „ligowe” z ładowanych od przodu 
zabytkowych replik broni czarnoprochowej krótkiej i długiej. Dla braci kurkowych zwykłe, 
a dla laików nie tak całkiem. To cały rytuał wymagający bardzo specjalistycznego osprzęto-
wienia, a wręcz małego laboratorium: fiolki prochowe, gumowy młotek do pobijania kuli, 
pobojczyk... Wszystko zgodnie z epoką, oprócz... nowoczesnych lunet, przez które strzelcy 
sprawdzają swoje wyniki i ewentualnie korygują lot kuli. Siostrze Magdalenie strzelanie 
poszło zupełnie dobrze, a kurkowi bracia nieco złośliwie dodają, że Magda strzela na pewno 
w kierunku tarczy... Ale traktowali ją jak swoją, dzieląc się zafundowaną przez Kurkowego 
Króla grochówką...

Członkostwo w stowarzyszeniu nawiązującym do tradycji bractw kurkowych to nie tylko 
miłe spędzanie czasu, ale również pogłębianie wiedzy historycznej oraz ożywianie i przybli-
żanie współczesnym dawnych obyczajów cechowych i rycerskich. To stąd wzięły się używane 
do dziś pojęcia: rubieże, spalić na panewce czy flejtuch – od szmatki do owijania kuli... By 
jednak starą, bracką tradycję nieco odświeżyć, bracia – pasjonaci motoryzacji stworzyli 
nową formację: V Szwadron Kawalerii Zmotoryzowanej w sile... pięciu pięknych motocykli  
„z duszą”. Strzelanie okazało się dla kilku braci widocznie zbyt mało emocjonujace...

(r)

Jest ich ponad trzydziestu i ona jedna. Dołączając do 
elitarnego, męskiego grona Bractwa Kurkowego w Rybniku, 
Magdalena Hückmann podniosła wyraźnie średnią... urody. 
„Siostra – jedynaczka” nie ma specjalnych przywilejów  
– w czasie niedawnego, dorocznego Strzelania Królewskiego  
z broni czarnoprochowej, była traktowana jak każdy szeregowy 
członek stowarzyszenia. 

Wokół honorowej tarczy stoją (od lewej): rycerz Zbigniew Pacia, „siostra” Magdalena 
Hückmann, hetman Krzysztof Urbańczyk, Król Kurkowy Jerzy Miś i drugi rycerz 
Julian Mierzwiński.

Stylowa broń, współcześni strzelcy...                Zdjęcia: r

Jest król! Jest siostra!
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Na ekspozycję złożyły się również prace twórców z Mysłowic, Święto-
chłowic, Siemianowic Śl., Zabrza, Gliwic i Żywca. Inicjatorką wystawy 
była członkini grupy „Oblicza” Halina Mika, a swoje obrazy pokazali 
także jej koledzy „po pędzlu” z Rybnika: Kazimiera Drewniok, Norbert 
Fraj, Teodor Godziek, Aleksandra Lignarska, Walentyna Klimkiewicz, 

Krystyna Skupień, Jan Śliżewski, Józef Woryna, Anna Zimna i Irena 
Żuchowska. Otwarciu wystawy, której kuratorem był dyrektor Muzeum 
Archidiecezjalnego ks. Henryk Pyka, towarzyszyła prelekcja założyciela 
i prowadzącego w Rybnickim Centrum Kultury zespół „Oblicza”, artysty 
malarza Mariana Raka, który tak mówił o mistycyzmie prac: (...) Obrazy 
pełne zagadkowych aluzji i skojarzeń to wyraz tęsknoty za czymś bliżej 
nieokreślonym, nieuchwytnym, tajemniczym, często niepojętym. To śpiew 
duszy... Tematem pokazanych prac są miejsca kultu – kościoły, kapliczki 
i cmentarze śląskie, a także człowiek w kontekście religijnych obrzędów 
i zachowań oraz duchowych rozważań, wyznający swój stosunek do 
wiary. Katalog wystawy sfinansowało miasto Rybnik, podziękowania 
za twórczy w nią wkład „wychowanków”, na ręce M. Raka, w imieniu 
prezydenta przekazała wiceprezydent Ewa Ryszka.   

Członkowie Zespołu Twórców Nieprofesjonalnych „Oblicza” 
byli najliczniejsza grupą wśród artystów–amatorów 
wystawiających swoje prace na wystawie „Mistyka Śląska”  
w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach. 

Mistycznie o Śląsku



witryna • witryna • witryna • witryna • witryna 
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Zalewanie nigdy nie było tak przyjemne...
14 października odbędzie się impreza z okazji 

I rocznicy istnienia magazynu kulturalno–społecznego ZALEW KULTURY

W programie:
 wykonanie napisu ZALEW KULTURY na murach miasta 

(projekt i wykonanie grupa AZIZI)

• Fundacja Elektrowni Rybnik:
godz. 18.00 – występ zespołu PUSTKI oraz prezenta-
cje: kabaret NOŁ NEJM, GRUPA TAŃCA WSPÓŁCZESNE-

GO, SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM, POKAZ  FILMÓW 
EKSPERYMENTALNYCH, BRACTWO – SPALENI (pokaz 
ognia na rybnickim molo)

• Szpital psychiatryczny w Rybniku (ul. Gliwicka):
godz: 20.00 – spektakl teatralny Postać. Spowiedź ar-
tysty. Autoportret Francisa Bacona wg Pierre Charras; 
reż. Joanna Grabowiecka. Polska prapremiera!

• Kulturalny Club (Rynek):
godz: 22.00 – występ zespołów: VITAMINS oraz TABU 
(impreza zamknięta tylko dla uczestników imprezy w Fundacji) 
Szczegóły znajdziecie na plakatach, w październi-
kowym numerze ZALEWU KULTURY oraz na stronie 
www.zalew.art.pl.

Wstęp bezpłatny!!! Zapraszamy!!!



• A pamiyntosz... jak naszo muter godała: „Niy bydźcie pośmiywni”?
• A pamiyntosz... jak sie muter podczas ślubu odmłodziła o trzy lata, 

bo ją było gańba, że je starszo od swojego chłopa. 
• A pamiyntosz... jak bez wojna Bolusia wziyni do niymieckij armie 

i musioł iść na patrol. Ale mu się sznurki popsuły w butach i wziyni 
inkszych. Cały patrol stracił życie. Ten to mioł szczęście!

• A pamiyntosz..., że ten som Boluś tak w tej wojnie zachorowoł, że 
już go do kostnicy zanieśli. A jednak przeżył.

• A pamiyntosz... jak Eduś wracając z wojny znod pod Kamieniem 
rannego jelenia. Przyniósł go do dom i mieli mięsa pełno wanna…

• A pamioyntosz... kto do Richada za Niemca chodził suchać radia 
pod pierzinom? Richad mioł radio piyrszy na Świerkach.

• A pamiyntosz...  jak do Szymalki prziszoł utopek? Chcioł poży-
czyć tragacz, żeby się z jego pomocą przepyrtać z jednego stawu do 
drugigo?

• A pamiyntosz... jak Zefek bojoł o straszkach?
• A pamiyntosz... jak Milce sie straciła krowa? Jak poszła jej szukać, 

szukała cało noc i znalazła rano w Golejowie. Milka chwoliła się potem, 
że w nocy, w lesie, spotkała szwarnego „fesztra” (leśniczego), który sie 
potem okozoł  być „diobłym”. 

• A pamiyntosz... jak nasi chłopcy szli na wojna z różańcem. I jak im 
w doma przikozali, „szczylać do luftu”!

• A pamiyntosz... jak w 1945 roku Milka była gotowo stracić życie 
byle by yno Rusy nie dopadły Angeli? 

• A pamiyntosz... jak Hyjdla z Angelom rozdowały chleb wygłod-
niałym więźniom oświęcimskim, kierych hitlerowcy ewakuowali przez 
Kamień?

• A wiedziołeś..., że Brunon mioł szklane oko?
• A wiedziołeś..., że Brunon stracił robota na kopalni? A potym nie 

przyznoł się do tego w doma, yno poszukoł se innyj roboty. U Spyndla tyż 
długo nie porobił, bo się gwizdnął w kolano i w końcu od tego umarł. 

• A pamiyntosz... jak Richad z Johanym hodowali pszczoły i potem 
tyn miód kosztowali z kieliszków.

• A wiysz... kiery z naszych do dzisiej mo gołębie!
• A pamiyntosz..., że nasza Muter bardzo tonio kupiła pole podczas 

inflacji albo na licytacji. Potem się chwoliła, że je nabyła za „torba 
gruszek”!

• A pamiyntosz... wiela to piyrwyj było w naszych lasach jagód? 
Szło nawet w jeden dzień nazbierać 10 litrów! Ale wtedy lasy były inne 
– czyste.

• A pamiyntosz jak…

O tym wszystkim podczas spotkania godali i wspominali członkowie 
rodu Krawieczków. A najwięcej – aże ij sie gymba niy zawiyrała – opo-
wiadała tako jedna Asia Kucharczak. A ja tego wszystkiego musiałem 
słuchać i teraz to opisuję. Nawet ciekawe, prawda?

Marek Szołtysek

Najstarsze zachowane zdjęcie rodziny Krawieczków z około 1930 roku. W środku siedzą protoplaści 
rodu – Franciszka i Brunon.

Coraz więcej ludzi zaczyna szukać rodzinnych korzeni – powstają drzewa genealogiczne, porządkowane są 
rodzinne albumy i... wspomnienia. Bardzo popularne stały się w ostatnich latach zjazdy rodzinne, a nie brakuje 
ich także w Rybniku. Dzisiaj opowiemy o zjeździe, który odbył się w sierpniu br. w Kamieniu. Zorganizowano 
go w 110. rocznicę osiedlenia się rodu Krawieczków w części Kamienia, zwanej Świerkami. Protoplastami 
tego rodu są Franciszka i Brunon Krawieczkowie. Pobrali się w Leszczynach w 1894 roku, zaś „na Świerkach”  
w Kamieniu zamieszkali w 1896 roku. Mieli sześcioro dzieci itd., itd…

Na spotkanie zjechało ponad stu ich potomków i jak zwykle podczas takich imprez, zaczęło się wielkie 
rodzinne wspominanie. A takie wspominki zaczynają się przeważnie od słów: „A pamiyntosz…?”

A dyć co się wspominało na zjeździe Krawieczków? 

A
Niedaleko posesji Krawieczków były 
stawy, a w nich żyły utopki. Zdjęcie 
jednego utopka z rodzinnego albumu!

Ponad sto osób z rodu Krawieczków obchodziło w sierpniu br. 110 rocznicę osiedlenia się w Kamieniu 
na Świerkach.
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Abecadło Rzeczy Śląskich      pamiyntosz jak…?
czyli zjazd rodu Krawieczków



Duże zainteresowanie wzbudziło 
zamieszczone w ub. numerze zdjęcie 45/1 
związane z odsłonięciem w Chwałowicach 
w 1958 roku pomnika ku czci pomordo-
wanych w latach 1939–45. Otrzymaliśmy 
wiele odpowiedzi na pytanie, kto się na 
nim znajduje: i tak siedząca w centrum starsza kobieta to Karo-
lina Pukowiec (z d. Bortlik), matka Józefa Pukowca, nauczyciela 
i harcmistrza, a w czasie wojny działacza konspiracyjnego i 
aktywnego członka Ruchu Oporu, komendanta Szarych Szeregów 
na Śląsku, straconego przez okupanta. Dziś jego imię nosi Hufiec 
Ziemi Rybnickiej ZHP oraz Gimnazjum nr 3 w Chwałowicach. 
Jego nazwisko na odsłanianym, istniejącym do dziś, pomniku 
znajduje się na pierwszym miejscu. Warto dodać, że Karolina 
Pukowiec była babcią wiceprezydenta Jerzego Frelicha, a Józef 
– jego wujem. 

Na fotografii znajdują się również członkowie pocztu sztan-
darowego koła weteranów Powstań Śląskich z Radlina: obok 
sztandaru stoi Dominik Różański (rodzony dziadek red. nacz. 
„GR”, zwany „tatulkiem”) oraz (na zdjęciu pierwszy z prawej 
Wiktor Urbańczyk, prezes radlińskiego koła weteranów Powstań 
Śląskich).

Dowiedzieliśmy się również, że w Chwałowicach istniał przed 
wojną pomnik poświęcony Powstańcom Śląskim, który znajdował 
się w sąsiedztwie dzisiejszego Urzędu Miar i Wag. 

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 43

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. 46)

46/1

46/2

Zdjęcie 46/1
W pierwszej chwili moż-

na pomyśleć, że to zdjęcie 
zostało zrobione w Zako-
panem albo w Wiśle. Tam 
bowiem takie „misie” po-
zowały dawniej do pamiąt-
kowych fotografii. Otóż 
wcale nie! Zdjęcie zrobio-
no w Rybniku na Rynku 
w 1955 roku. Z misiem stoi 
Grażyna Akseńczyk, która 
jest siostrzenicą pani Wan-
dy Kornas, która nam tę 
fotografię udostępniła. 

W tle widzimy fragment 
okna wystawowego sklepu 
warzywniczego „Witami-
na”, który pewnie niektó-
rzy rybniczanie pamiętają. 
Dzisiaj jest tam bank.

Zdjęcie 46/2
Zdjęcie udostępniła nam pani 

Krystyna Kuna. Wykonano je 9 
maja 1937 roku w Rybniku podczas 
poświęcenia sztandaru Stowarzy-
szenia Weteranów Byłej Armii 
Polskiej we Francji, których po-
tocznie nazywano „Hallerczykami”. 
Żołnierz siedzący pierwszy z lewej 
to dziadek pani Krystyny – Win-
centy Kuna. 

W związku z tym zdjęciem mamy 
pytanie czy wśród rybniczan byli 
hallerczycy i jak się do tej armii 
dostawali. Prosimy o informacje!

Opracowanie i fotokopie: 
Marek Szołtysek



Olimpijscy żeglarze
W Pucku rozegrane zostały najważniejsze w tym sezonie regaty 

dla najmłodszych żeglarzy – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, również i tym razem zawod-
nicy Sekcji Żeglarskiej TS Kuźnia wrócili z niej z sukcesami. 
W klasie Optimist złoty medal zdobył Wiktor Kobryń, a w klasie Cadet 
załoga Bartosz Giemza i Mateusz Kozłowski zajęła trzecie miejsce 
zdobywając brązowy medal. Zawodnicy ci wraz z pozostałymi kolegami 
i koleżankami startującymi w Olimpiadzie wywalczyli wysokie 7 miejsce 
w klasyfikacji punktowej klubów.

Rybniccy żeglarze zajęli też wysokie miejsca w rozegranych w niemiec-
kim Bautzen regatach Pucharu Europy Centralnej w klasie Cadet. Załoga 
Mateusz Giemza – Paweł Głowicki zajęła w klasie Cadet drugie miejsce,  
a załoga Bartosz Giemza – Mateusz Kozłowski zakończyła regaty na szóstej 
pozycji, zapewniając sobie II miejsce w Pucharze Europy Centralnej. 

Puchar Europy to cykl regat w Polsce, Czechach, w Niemczech i na 
Węgrzech. Ostatnie regaty tego cyklu odbyły się właśnie w Bautzen.

Medal po 21 latach
W rozgrywanych w marokańskim Agadirze Mistrzostwach 

Świata Juniorów bokser RMKS–u Rybnik Mateusz Mazik 
awansował do półfinału wagi papierowej (48 kg) dzięki czemu 
zapewnił sobie i reprezentacji brązowy meda (na zdj.)

W ćwierćfinale wygrał z mistrzem Unii Europejskiej Węgrem Geo-
rgy Szalayem 25:15, natomiast w walce o finał, po zaciętym pojedynku 
przegrał z zawodnikiem Kazachstanu Olzhasem Sattibayewem 21:40. 

Na medal mistrzostw świata juniorów 
kibice boksu czekali 21 lat. Ostatni podob-
ny sukces odnieśli w 1985 roku Andrzej 
Gołota, który przegrał w finale kat. ciężkiej 
91 kg oraz Henryk Zatyka (trzeci w kat. 
półciężkiej 81 kg). W plebiscycie na Najlep-
szego Sportowca Rybnika 2005 M. Mazik 
zajął X miejsce. W ubiegłym roku został 
uznany za najlepszego kadeta w kraju.  
W Pucharze Polski Kadetów w Grudziądzu 
zajął I miejsce, w Mistrzostwach Europy 
Kadetów na Węgrzech był piąty. Podczas 
11. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
„Lubelszczyzna 2005” wybrany został 
najlepszym zawodnikiem turnieju. Na 
swoim koncie zawodnik ma jeszcze inne 
międzynarodowe sukcesy, m.in. drugą lo-
katę w tegorocznym Pucharze Prezydenta 

Włocławka im. Ryszarda Redo oraz trzecie miejsce w Pucharze Bran-
denburgii, rozgrywanym we Frankfurcie nad Odrą.  

Złoty Brzózka
Zawodnik MTB–Silesia Rybnik Adrian Brzózka zdobył tytuł 

górskiego mistrza Polski na szosie w kategorii „orlik”. Adrian zde-
klasował nawet najlepszych polskich kolarzy tej kategorii, wygrywając  
z drugim na mecie zawodnikiem o ponad 5 minut. Inny z naszych przed-
stawicieli na Górskich Mistrzostwach Polski na szosie – Piotr Brzózka  
w kategorii „junior” zajął 4. miejsce. Mimo, że „ciągnął” czteroosobową 
grupę, musiał uznać wyższość pozostałych zawodników przegrywając 
złoto o 24, a brąz o 1 sekundę. 

Początek września był również pracowity dla pozostałych kolarzy 
MTB–Silesia. W maratonie Mazovia Damian Mroncz minął metę jako 
czwarty, zajmując drugie miejsce w kategorii M2. W tym samym dniu  
w Przesiece w maratonie z cyklu ESKA FUJI FILM BIKE MARATON 
2006 Szymon Cebula był piąty, ale uplasował się na IV miejscu w kategorii 
M2. 3 września rozegrano ostatnią edycję zawodów z cyklu GRAND 
PRIX RYDUŁTOWY – ORLOWA, gdzie w klasyfikacji generalnej  
w kategorii elita D. Mroncz okazał się najlepszy. W tym samym czasie 
w Rudzie Śląskiej odbyły się prestiżowe „X Otwarte Mistrzostwa Rudy 
Śląskiej w Kolarstwie Górskim”. W kategorii elita II miejsce zajął Bogdan 
Czarnota tracąc 10 sekund do mistrza Polski Marka Galińskiego, a IV był 
D. Mroncz. W zawodach tych dobrze spisała się nasza jedyna zawodniczka 
Magdalena Balana, która w kategorii elita zajęła III miejsce. 

Pierwszy w historii 
Zawodniczka Rybnickiego Klubu Taekwon–do Feniks Arete 

Gabriela Szkliniarz na rozegranych w Legnicy Mistrzostwach 
Polski juniorów w kategorii open wywalczyła brązowy medal, co 
jest największym sukcesem samej zawodniczki i jej klubu. Do tej 
pory  klub posiadał medale Mistrzostw Śląska oraz Pucharu Polski. 

Mniej udanie na Mistrzostwach Polski Seniorów w Kielcach zapre-
zentowali się dwaj 
zawodnicy – Grze-
gorz Szałkowski 
i Łukasz Kubiak 
nie awansowali do 
strefy medalowej. 

Na torze w Rybniku żużlowa drużyna 
juniorów Polski w składzie: Krzysztof 
Buczkowski, Adrian Miedziński, Paweł 
Hlib, Karol Ząbik i Paweł Miesiąc 
obroni ła  zdobyty  przed  rokiem  
w Czechach tytuł Drużynowych Mistrzów 
Świata Juniorów. 

Po siedmiu biegach reprezentanci Polski 
objęli prowadzenie, a zdobycie tytułu mogli już 
świętować przed powtórką 18 biegu, z którego 
został wykluczony zawodnik Szwecji, drużyny 
która miała jeszcze szanse na wywalczenie 
złota. Rywalizacja o pozostałe medale trwała 
do ostatniego biegu. Ostatecznie srebro wywal-
czyli Szwedzi, a brąz Duńczycy. Na czwartym 
miejscu udział w turnieju zakończyli Niemcy.

Finał mistrzostw świata został rozegrany 
na rybnickim torze po raz czwarty. 21 wrze-
śnia 1969 roku odbył się finał Drużynowych 
Mistrzostw Świata, a zwyciężyła w nim Polska  
w składzie: Andrzej Wyglenda, Stanisław 
Tkocz, Henryk Glücklich, Edward Jancarz 
oraz Andrzej Pogorzelski. Niespełna 2 lata 
później, 11 lipca 1971 roku na rybnickim torze 
rozegrano drugi w historii Finał Mistrzostw 
Świata Par. Ponownie zwyciężyła w nim Pol-
ska (Andrzej Wyglenda i Jerzy Szczakiel). 
Trzeci finał w Rybniku odbył się po 14 latach.  
W 1985 roku Rybnik był gospodarzem Finału 
Mistrzostw Świata Par, w którym polska para 
Andrzej Huszcza – Grzegorz Dzikowski zajęła 
ostatnie miejsce. 

Zatem po 35 latach na rybnickim stadionie 
finał zakończył Mazurek Dąbrowskiego, a za-
wody uświetnił pokaz sztucznych ogni. Szkoda 

tylko, że tak ciekawą rywalizację rangi świa-
towej oglądała niewiele ponad trzytysięczna 
widownia.
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Modelarze z medalami
Modelarze z Niewiadomia z sukcesem powrócili z kolejnych 

zawodów. Na IX Ogólnopolskich Zawodach o Puchar Trzech Zapór 
Rzeki Soły modelarze Adam Sójka i Piotr Skrzypek zajęli trzecie miej-
sca, a instruktor kółka modelarstwa kartonowego przy Domu Kultury 
w Niewiadomiu Grzegorz Wala był czwarty. Na zawodach zorganizo-
wanych w DK w Porąbce rybniczanie pokazali 10 modeli.  
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Obronili tytuł

Polacy mistrzami świata na żużlu...



Świat z perspektywy 
kajaka jest pięk-
niejszy. 
Zdj. arch. SZSP. 

Promyk w kajaku
Już po raz trzeci zawodnicy rybnickiego „Promyka” wzięli 

udział w spływie kajakowym na trasie Racibórz – Dziergowice 
– Kędzierzyn Koźle. 

12 uczniów i opiekunów ze Specjalnego Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego wypłynęło na wody Odry tuż przed oficjalnym rozpoczęciem roku 
szkolnego. Towarzyszyli im 4 kajakarze z Jastrzębia i 3 z Kędzierzyna Koźla, 
a o bezpieczeństwo uczestników dbał Rybnicki Sztab Ratowniczy, WOPR 
z Raciborza, a także Straż Pożarna z Kędzierzyna. Rybniccy uczniowie 
bardzo chętnie biorą udział w spływie, bo świat z perspektywy rzeki jest 
ponoć piękniejszy. Podczas noclegu w Dziergowicach uczestnicy zdobywają 
też doświadczenia biwakowe, a w tym roku udało im się również poznać 
jeżdżące w zaprzęgach psy malamuty. 

Nie byłoby spływu bez wolontariuszy i „walczących z żywiołem” 
nauczycielek, które przez 40 km wykonują wiele niezbędnych zadań, 
w tym przygotowanie kanapek na drogę, a apetyty, po fizycznym wy-
siłku, dopisują. Jednak jak mówią zawodnicy i opiekunowie: „...mimo 
zmęczenia i trudności wszyscy chętnie wracamy na spływ”. 

Rekordowa liga
W drugą niedzielę września odbyło się zebranie Rady Amator-

skiej Ligi Piłki Siatkowej Rybnik 2006–2007, na którym został 
ustalony system rozgrywek 8. edycji. Przeprowadzono też losowanie 
grup eliminacyjnych. Do udziału zgłosiło się 25 drużyn, co jest absolutnym 
rekordem; w tym 4 nowe: „Leon Internet Radlin”, „Young Team”, „Power 
Team Wilcza” oraz „Żernica II Team”. Rozgrywki przeprowadzone będą 
w trzech etapach. Po rundzie eliminacyjnej, w której rywalizacja toczyć 
się będzie w 4 grupach, zespoły zostaną rozstawione do I, II i III ligi. Po 
spotkaniach rozegranych w ramach lig odbędzie się faza play–off, którą 
zakończy turniej finałowy. 

Samorządowe regaty
Nie tylko żeglarska rywalizacja, ale również nietypowe konkursy 

miały miejsce podczas VIII Regat o Puchar Prezydenta Miasta 
Rybnika. W turnieju rzutu jajkiem najlepsza okazała się Rada Dziel-
nicy Orzepowice, a najlepszym strzelcem wśród żeglarzy został Gwidon 
Dziwoki – członek Klubu Olimpijczyka „Sokolnia”. 

Po 3 rozegranych wyścigach w regatach w klasie samorządowej zwycię-
żyła załoga dzielnicy Paruszowiec–Piaski w składzie: Krzysztof Harnasz 
– sternik, Jolanta, Joanna i Aneta Harnasz i Ewelina Winecka. Drugie 
miejsce zajęła załoga Ligoty – Ligockiej Kuźni ze sternikiem Stanisławem 
Stafarczykiem, a trzecia była ekipa Chwałęcic ze sternikiem Marcinem 

Ojcowiczem. Zwycięska załoga 
w prawie identycznym skła-
dzie zdobyła również I miejsce  
w pierwszej edycji regat. 

W klasie otwartej rywalizo-
wały dwie załogi, a zwyciężyła 
sterowana przez Jerzego Le-
wandowskiego. Tego dnia roze-
grano również regaty „NIVEA” 
dla dzieci, w których zwyciężył 
Kamil Cichy przed Krzysztofem 
Malichem i Igorem Fojcikiem.   

Olimpijczycy na stronach
Rybniczanin, autor publikacji  

o sporcie Jerzy Szczygielski (na zdj.) 
wydał kolejną książkę – „ Olimpij-
czycy subregionu zachodniego wo-
jewództwa śląskiego (1928–2006)”. 
Po „Rybnik żużlem stoi” i „Memoriale 
red. Jana Ciszewskiego 1983–2003”, 
to kolejna propozycja, która zapewne 
zadowoli sympatyków sportu, dla któ-
rych współzawodnictwo olimpijskie 
pozostaje największym wydarzeniem. 
W książce przedstawiono ogólny zarys 
igrzysk olimpijskich, udział i medale 
reprezentantów Polski, krajowych  
i światowych multimedalistów. Czytel-
nika zaciekawią życiorysy prezydentów MKOL, honorowa lista sterni-
ków PKOL, monografie Klubów Olimpijczyka „Sokół” w Raciborzu 
i „Sokolnia” w Rybniku oraz kserokopie plakatów i maskotek. Autor 
przedstawił olimpijczyków, którzy urodzili się w regionie oraz tych, któ-
rych z regionem nie wiąże miejsce urodzenia, ale w okresie rozgrywania 
igrzysk reprezentowali barwy klubów z tego terenu. Ponadto uhonoro-
wał tych, których z regionem wiąże długa, owocna kariera zawodnicza, 
ale w czasie Igrzysk reprezentowali inne kluby naszego kraju.  

Książkę można nabyć w księgarniach: „Orbita” i „Sowa” oraz 
w saloniku prasowym na stacji PKP w Rybniku. 

Powalczą o ekstraklasę
Awans do ekstraklasy to cel, jaki postawiono przed pierwszo-

ligowym zespołem koszykarek RMKS UTEX Rybnik (na zdj. z 
trenerem Mirosławem Orczykiem i prezesem RMKS Gabrielą Wistubą). 
Dlatego też przed rozpoczęciem sezonu drużynę wzmocniło 6 nowych 
zawodniczek, które mają za sobą występy w ekstraklasowych zespołach. 
Najbardziej doświadczoną jest niewątpliwie Agnieszka Jaroszewicz 
(ostatnio CCC Polkowice), złota medalistka Mistrzostw Europy z 1999 
roku. Ponadto szeregi rybnickiej drużyny zasiliły: Małgorzata Chomicka 
(ostatnio Meblotap Chełm), Karolina Żurkowska (Meblotap Chełm), 
Agata Oskwarek (wychowanka RMKS Rybnik, Górnik Wieliczka), 
Joanna Szymczak–Górzyńska (Meblotap Chełm), Paulina Dąbkowska 
(Filar Sosnowiec). Skład uzupełniają rybniczanki, które w ubiegłym 
sezonie stanowiły trzon zespołu: Aleksandra Lewoń, Iwona Niedobecka 
– Szymik, Joanna Czajkowska, Karolina Kozak, Anna Sękowska i Edyta 
Kosmal. Trenerem drużyny jest Mirosław Orczyk.

Pierwszy mecz tegorocznego sezonu rybniczanki rozegrały w Stalo-
wej Woli, gdzie odniosły wysokie zwycięstwo pokonując zespół Stali 
88:41.

W tegorocznych rozgrywkach grupy A I ligi występuje 13 drużyn. Po 
rozegraniu 26 kolejek dwie najlepsze awansują do turniejów o wejście do 
ekstraklasy, które zaplanowane są na przełomie marca i kwietnia. Ryb-
niczanki swoje mecze rozgrywają w hali MOSiR–u w Boguszowicach. 

Zaproszenie na mecz
Zarząd i zawodnicy Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego  

zapraszają na swój mecz z drużyną Sudety Jelenia Góra.
Hala Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych przy ul. Józefa, 

sobota 30 września , godz. 17.00. 

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 45

Zwycięska drużyna Paruszowiec Piaski, na zdj. 
brakuje Eweliny Wineckiej.



Hity na wrzesień
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 16 października 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 8 
„GR” – MULDA. Nagrody, dwa 
bony towarowe po 50 zł każdy 
otrzymują: siostry Urszulanki 
z Rybnika i Karina Smołka z 
Rydułtów

Orzepowice
Sierżant Artur Woźnica jest policjantem 

od blisko 8 lat. Praca w policji daje mu przede 
wszystkim tak potrzebną w dzisiejszych czasach, 
stabilizację życiową. Ukończył szkołę policyjną 
w Łośniu koło Dąbrowy Górniczej, a następnie 
szkołę w Katowicach. 

Największe problemy dotykające jego dzielnicę 
są związane ze szpitalem i przylegającym do nie-
go parkingiem samochodowym. — Właśnie tam 
najczęściej zdarzały się kradzieże i włamania do 
samochodów. Od kiedy parkingi są strzeżone, jest 
o wiele lepiej — mówi dzielnicowy A. Woźnica. 
Zdarzają się także przypadki kradzieży na terenie 
samego szpitala. Rewir jest jednak dość spokojny 

i większych problemów właściwie nie ma. 
Bardzo dobrze układa się współpraca z radami dzielnic, które wchodzą 

w skład rewiru sierż. A. Woźnicy. — Radni słuchają moich problemów, ja 
wsłuchuję się w ich i wspólnie próbujemy im zaradzić. Tak więc myślę, że 
wszystko tutaj działa jak należy. Dzielnicowy A. Woźnica w najbliższym czasie 
zamierza także zorganizować dla młodzieży i dzieci ze swojego rewiru, kursy 
samoobrony na sali gimnastycznej w SP nr 32 w Orzepowicach, na które 
wszystkich chętnych już teraz zaprasza.

Jego rewir obejmuje ulice: Wawelską, Floriańską, Krakusa oraz całą dzielnicę 
Orzepowice.

Candace Bushnell, Szminka 
w wielkim mieście. Wyd. Znak, 
Kraków 2006

Wielbicielki serialu, a wcześniej 
książki „Seks w wielkim mieście”, wie-
dzą na pewno, a inni się domyślają, że 
oba tytuły wyszły spod jednego pióra. 
Tym razem bohaterki są trzy i ...do 
nich należy Manhattan. Książka była 
na liście bestsellerów wszystkich naj-

poczytniejszych amerykańskich dzienników i tygodników. 
Moda, film, kobiece czasopisma –  tak z ręką na sercu: 
która z nas tego nie lubi?

•••
Agnieszka Perepeczko, Śniadanie 

w łóżku i inne rozkosze...kulinarne. 
Wyd. Nowy Świat, Warszawa 2006.

Urocza ni to gawęda o życiu, ni to 
książka kucharska, smacznie skom-
ponowana i pikantnie przyprawiona. 
Popularna aktorka przez wiele lat 
przebywała w Australii, nie zabrakło 
więc egzotycznych przepisów i opisów. 
Nie trzeba zgadywać, że autorka kocha jeść i zna się na 
tym o czym pisze... Piękne zdjęcia pięknej kobiety, a na 
koniec prezent w postaci ...kulinarnego horoskopu.

•••
F1 Racing, nr 26, wrzesień 2006. 

Największy na świecie magazyn 
Formuły1!

 A w nim...? Któżby inny, jak nie 
Robert Kubica – i na okładce, i w środ-
ku w artykule „Spełnione marzenia”. 
Okrzyk Forza Kubica! – jak dopingują 
naszego kierowcę Włosi, jest już i nam 
nieobcy. Coś nam się zdaje, że maga-

zyn F1 Racing będzie w Empikach schodził lepiej...

•••
CD Muzyka z filmu „Samotność 

w sieci”. Universal Music Polska.
Wyboru, i to przedniego choć zaska-

kującego, dokonał sam reżyser zreali-
zowanego na podstawie bestsellerowej 
powieści Janusza L. Wiśniewskiego 
filmu, Witold Adamek. Ścieżkę dźwię-
kową wypełnia w większości muzyka Ketila Bjørnstada, 
nazywanego „emblematem” skandynawskiego jazzu. 
Muzyka to bardzo nowoczesna, ale nastrojowa, dopaso-
wująca się do tematyki filmu i jego formy. Dwa tematy są 
autorstwa i wykonania Bugge Wesseltofta, „robiącego” 
muzykę bardzo podobną – delikatną jak...uroda głównej 
bohaterki filmu Magdaleny Cieleckiej.     

Poznaj swojego dzielnicowego

PTTK Oddział w Rybniku zaprasza... 
turystów „górali” na  tradycyjny jesienny rajd z okazji Światowego Dnia Turystyki 

„Górska Jesień 2006”, w sobotę 30 września, z metą w schronisku „Przysłop” pod 
Baranią Górą. Zgłoszenia w terminie do 25 września br.

Szczegółowe informacje można otrzymać w:
• osobiście w biurze Oddziału PTTK w Rybniku
• telefonicznie tel: 032 42 28072
• wchodząc na stronę: www.republika.pl/pttk_rybnik1
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Uchwała Nr 763/XLVI/2006 Rady Miasta Rybnika 
z dnia 31 maja 2006 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta Rybnika

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komisję Przemysłu 
Górniczego, Ekologii i Rolnictwa i Komisję Gospodarki Komunalnej

Rada Miasta Rybnika postanawia :
§ 1.

Uchwalić Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta Rybnika, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.
Traci moc uchwała Nr 667/XLII/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 

25 stycznia 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Rybnika.

§ 3.
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do rozpowszechnienia „Regu-

laminu”, o którym mowa w § 1. przez rozplakatowanie w miejscach 
publicznych, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Rad Dzielnic 
a także opublikowania w „Gazecie Rybnickiej”.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik do uchwały
Nr 763/XLVI/2006Rady Miasta Rybnika z dnia 31 maja 2006 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta Rybnika

Rozdział I
Postanowienia ogólne

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

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych - rozumie się przez 

to wyodrębnienie z odpadów komunalnych składników przeznaczonych 
do powtórnego wykorzystania oraz składników, które nie powinny być 
składowane,

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

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

4) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego 
zezwolenie Prezydenta Miasta Rybnika na prowadzenie działalności 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

Załącznik do uchwały 
Nr 804/XLIX/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2006 r.

Cennik biletów jednorazowych 
za przejazdy w komunikacji miejskiej

L.p. Nazwa Cena 
1 Bilet jednorazowy normalny I strefa 3,00 zł
2 Bilet jednorazowy ulgowy I strefa 1,50 zł
3 Bilet jednorazowy normalny II strefa 4,00 zł
4 Bilet jednorazowy ulgowy II strefa 2,00 zł

Uwaga: Za przejazd linią nocną pobiera się opłatę jak za przejazd 
w II strefie.

Cennik biletów promocyjnych dla użytkowników e–karty 
w przypadku zarejestrowania wyjścia z autobusu

L.p. Nazwa promocji Cena

1

Przejazd następnym autobusem w ciągu 15 minut 
od zarejestrowania wyjścia w poprzednim auto-
busie, oba przejazdy w granicach Miasta Rybnika 
– bilet normalny i ulgowy

 1,00 zł.

2
Przejazd autobusem nie przekraczający 2 przy-
stanków w granicach Miasta Rybnika 
– bilet normalny i ulgowy

 1,00 zł.

3
Przejazd autobusem dowolnej linii powyżej 2 
przystanków w granicach Miasta Rybnika 
– bilet normalny

 2,10 zł.

4
Przejazd autobusem dowolnej linii powyżej 2 
przystanków w granicach Miasta Rybnika 
– bilet ulgowy

 1,20 zł.

5
Przejazd autobusem dowolnej linii w I strefie poza 
granicami Miasta Rybnika 
– bilet normalny

 2,20 zł.

6
Przejazd autobusem dowolnej linii w I strefie poza 
granicami Miasta Rybnika 
– bilet ulgowy

 1,20 zł.

7
Przejazd autobusem dowolnej linii II strefy z prze-
kroczeniem przystanku granicznego 
– bilet normalny

 2,80 zł.

8
Przejazd autobusem dowolnej linii II strefy z prze-
kroczeniem przystanku granicznego 
– bilet ulgowy

 1,50 zł.

Cennik biletów okresowych dla użytkowników e–karty imiennej

L.p. Nazwa Cena 
I strefa 

Cena 
II strefa 

1 Okresowy 15–dniowy normalny 46 zł 60 zł
2 Okresowy 15–dniowy ulgowy 23 zł 30 zł
3 Okresowy 30–dniowy normalny 70 zł 90 zł
4 Okresowy 30–dniowy ulgowy 40 zł 50 zł

5
Gimnazjalny 
(przejazd Gimbusem dla nieuprawnionych 
do bezpłatnych przejazdów)

10 zł 10 zł

wrzesień 2006

Cennik biletów komunikacji miejskiej

c.d. na stronie 48

Cennik wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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oraz (lub) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczy-
stości ciekłych,

5) umowach - rozumie się przez to umowy zawierane pomiędzy właścicie-
lami nieruchomości a przedsiębiorcami na odbieranie odpadów komu-
nalnych i (lub) na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Rozdział II
Wymagania ogólne w zakresie utrzymania czystości 

i porządku na terenach nieruchomości, w tym na terenach 
służących do użytku publicznego 

§ 3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do: 
1) utrzymywania nieruchomości w czystości poprzez jej wykaszanie, zbie-

ranie liści, gałęzi i odpadów.
2) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części  nieru-

chomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników 
przylegających bezpośrednio do nieruchomości, usuwanie błota, śniegu 
i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczysz-
czeń w miarę potrzeby,

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

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

§ 4.1. Na terenie nieruchomości mycie samochodów osobowych może się 
odbywać tylko w miejscach utwardzonych pod warunkiem odprowadzania 
powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpły-
wowych. Zabrania się odprowadzania ścieków z mycia samochodów do 
wód powierzchniowych lub do gruntu.

2. Zabrania się mycia samochodów ciężarowych i autobusów poza myj-
niami.

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

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

§ 6. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty 
służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych 
terenach lub w obiektach pojemników na odpady i systematycznego ich 
opróżniania nie dopuszczając do ich przepełnienia.

§ 7. Właściciele nieruchomości, udostępniając teren na zorganizowanie 
imprezy masowej lub zgromadzenie o charakterze publicznym, powinni 
zobowiązać organizatora do zapewnienia dostatecznej liczby pojemników 
bądź kontenerów do gromadzenia odpadów, a także szaletów przenośnych, 
jeżeli impreza masowa lub zgromadzenie ma trwać dłużej niż 3 godziny. 
Ilość i pojemność urządzeń do gromadzenia odpadów należy zapewnić w 
taki sposób aby pojemność 100 litrów przypadała na każde 100 uczestników 
imprezy. Bezpośrednio po zakończonej imprezie masowej lub zgromadze-
niu, lecz nie później niż w ciągu 10 godzin, należy oczyścić teren i usunąć 
z niego wszystkie zebrane odpady.

§ 8.1. Budynki mieszkalne, budynki organów administracji, budynki uży-
teczności publicznej, obiekty handlowe, przemysłowe, zakłady usługowe, 
zabudowania gospodarcze itp., a w szczególności miejsca gromadzenia od-

padów komunalnych, zsypy i pomieszczenia zsypowe, korytarze piwniczne, 
węzły cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych 
podlegają obowiązkowej deratyzacji. 

2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, przepro-
wadzają ich właściciele na własny koszt w następujących terminach:

1) dwa razy w roku kalendarzowym:
a) deratyzację wiosenną – w kwietniu,
b) deratyzację jesienną – we wrześniu.

2) dodatkowo niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia 
się gryzoni.

Rozdział III
Wymagania dotyczące selektywnego zbierania 

i odbierania odpadów komunalnych

§ 9.1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych oraz wyposażenia nieruchomości w znormalizo-
wane urządzenia służące do ich zbierania.

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

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

4. Minimalna częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z budyn-
ków jednorodzinnych wynosi 1 raz w miesiącu a z pozostałych obiektów  
w zależności od potrzeb.

5. Liczbę pojemników lub kontenerów na odpady komunalne na terenie 
nieruchomości należy dostosować do liczby osób zamieszkujących lub 
przebywających w danej nieruchomości, ilości wytwarzanych odpadów 
komunalnych oraz minimalnej częstotliwości ich odbierania, o której 
mowa w ust. 4. 

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

§ 10.1. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych nale-
ży stosować odpowiednie pojemniki, kontenery lub worki plastikowe,  
o pojemności nie mniejszej niż 100 litrów, odpowiadające rodzajowi 
gromadzonego odpadu według następującej kolorystyki:

1) niebieski – z przeznaczeniem na papier,
2) biały – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne,
3) zielony – z przeznaczeniem na szkło kolorowe lub mieszane,
4) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateria-

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

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

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

§ 11.1. Określa się następujący sposób postępowania z selektywnie zbie-
ranymi odpadami komunalnymi, w tym powstającymi w gospodarstwach 
domowych odpadami wielkogabarytowymi, zużytym sprzętem elektrycz-
nym i elektronicznym, odpadami z remontów oraz odpadami ulegający-
mi biodegradacji, odbieranymi w ramach zawieranych z właścicielami 
nieruchomości umów:

1) odpady zgromadzone w pojemnikach i kontenerach, opisanych  
w § 10 ust. 1, odbierane będą w zależności od stopnia napełnienia,  
z częstotliwością, która nie dopuści do powstawania przesypów, z tym, 
że zgromadzone w workach, nie rzadziej niż raz na miesiąc,

2) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
odbierane będą w podanych przez przedsiębiorcę terminach, nie rzadziej 

c.d. ze strony 47
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niż dwa razy w roku, lub na podstawie indywidualnego zlecenia przez 
właściciela nieruchomości konieczności wykonania takiej usługi, 

3) odbiór odpadów z remontów, wykonywanych samodzielnie przez właści-
ciela nieruchomości, należy zlecać indywidualnie przedsiębiorcy, który 
w ramach usługi dostarcza odpowiednie pojemniki, kontenery lub worki 
plastikowe do gromadzenia takich odpadów oraz zapewnia ich odbiór, 

4) powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne ulegające 
biodegradacji, w tym odpady zielone, o ile nie są kompostowane we 
własnym zakresie, należy przekazywać przedsiębiorcy w podanych przez 
niego terminach lub samodzielnie wywozić do kompostowni.

2. Warunki odbioru odpadów wymienionych w punktach 1-4 określi 
przedsiębiorca w  umowie zawartej z właścicielem nieruchomości.

§ 12.1. Zabrania się gromadzenia odpadów innych niż komunalne, a w 
szczególności odpadów niebezpiecznych, powstających w gospodarstwach 
domowych, takich jak baterie i akumulatory, lekarstwa, lakiery i farby, 
rozpuszczalniki, oleje, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, środki 
ochrony roślin, świetlówki i lampy rtęciowe w pojemnikach, kontenerach 
oraz workach plastikowych służących do zbierania odpadów komunal-
nych. 

2. Odpadów niebezpiecznych, wymienionych w ust. 1, do czasu uruchomienia 
Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, należy pozbywać 
się w następujący sposób:

1) lekarstwa wrzucać do pojemników w kolorze czerwonym, znajdujących 
się w wyznaczonych aptekach,

2) baterie wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych 
gimnazjach,

3) pozostałe odpady niebezpieczne należy przekazywać przedsiębiorcy 
podczas prowadzonych przez niego zbiórek tych odpadów.

3. Miejsca zbierania odpadów, wymienione w ust. 2, podawane są na stronie 
internetowej www.rybnik.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie 
Miasta obok pokoju nr 12.

§ 13.1. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych należy 
usytuować na nieruchomości, w miejscach odpowiadających przepisom 
prawa budowlanego,  w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do 
nich, na wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabez-
pieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota. 

2. Miejsca, o których mowa w ust. 1, położone na terenach osiedli mieszka-
niowych powinny być zadaszone.

3. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szcze-
gólności poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie.

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

§ 14.1. Minimalna pojemność urządzeń służących do zbierania odpadów 
komunalnych na drogach publicznych wynosi 10 litrów. 

2. Kosze uliczne rozmieszcza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu 
pieszego. Kosze te należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożli-
wiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub 
innych czynników zewnętrznych.

§ 15. Ustala się, że maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji i dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów 
wynosi:

1) do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

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

3) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do 
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynoszącej 15.000 Mg.

Rozdział IV
Wymagania dotyczące usuwania nieczystości ciekłych

§ 16.1. Zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych, 
winien  być wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz 
usytuowany na nieruchomości, w sposób umożliwiający łatwy dojazd  
i dostęp do niego.

2. Nieczystości ciekłe należy usuwać ze zbiorników bezodpływowych  
w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wy-
nikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi 
i wód gruntowych. Częstotliwość opróżniania zbiornika musi zapewnić 
usunięcie z niego ilości nieczystości ciekłych nie mniejszej niż 60% ilości 
wody pobranej z sieci wodociągowej w danym okresie. 

3. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać  
z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

Rozdział V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 17. Osoby posiadające zwierzęta domowe zobowiązane są do takiego 
ich utrzymywania, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości                                  
w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu 
(zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu, insektów i zanieczysz-
czeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego 
użytkowania (parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place 
zabaw, osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej).

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

2. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w terenach nie zagospo-
darowanych, poza miejscami wymienionymi w § 17.

3. Zwierzęta domowe nie mogą być wprowadzane do obiektów użyteczności 
publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak 
schroniska, lecznice, wystawy itp. Postanowienie to nie dotyczy psów 
przewodników, z których pomocy korzystają osoby niewidome. 

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

Rozdział VI
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 19. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączo-
nych z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:

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

2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom 
zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich 
ograniczenie  uciążliwości takich jak hałas czy odory,

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

§ 20. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomo-
ściach w promieniu 50 m od budynków wielorodzinnych, urzędów organów 
administracji, szkół i przedszkoli, placówek kulturalno-oświatowych, 
zakładów opieki zdrowotnej, obiektów użyteczności publicznej.

§ 21. Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej                 
10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przyla-
tujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości 
sąsiednich.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 49
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LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE SZCZEGÓŁY

1. październik
„Rybnik nasze miasto”, „Cechy rze-

mieślnicze w miastach Górnego Śląska 
do 1939 r.”, „Wyrobisko górnicze”

Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
ul. Rynek 18

Wystawy stałe.

2. październik Galeria fotograficzna DeKa DK Chwałowice tel. 42 16 222
DK Chwałowice 

ul. 1 Maja 95
Wystawa fotografii Zbigniewa Podsiadło „Łemkowyna” 

www.photoman.prv.pl. Wstęp wolny.

3. październik
Galeria Kolumnowa 

„Gdzieś w Bieszczadzie” DK Chwałowice tel. 42 16 222
DK Chwałowice 

ul. 1 Maja 95
Wystawa zbiorowa: Krzysztof Łapka, Sebastian Fus, An-
drzej Wiśnik i Piotr Kulik www.flash.art.pl. Wstęp wolny.

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

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska 

Hol górny: od 09.10. Rybnik Art. Festiwal: A. Mrok-Rut-
kowska oraz F. Nieć, od 09-16.10. Fotografia Rocznica 

Zalewu, od 16.10. XIV Ogólnopolski Konkurs Sztuki im. 
Vincenta van Gogha. Hol dolny: 16.10. A.  Podleśny-Ma-

łeszczyk – malarstwo.

5. 05.09.-10.10.
XXI Dni Muzyki 

Organowej i Kameralnej
Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Kościoły w Rybniku

Informacje o poszczególnych koncertach znajdują się na 
stronach wewnątrz numeru.

6. 30.09.-01.10. Międzynarodowy Dzień Muzyki DK Niedobczyce 
tel. 43 31 065

DK Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Program: 1. MOD „Rybnik” i „Majovak” Karvina. 2. 
Zjazd Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr Woje-

wództwa Śląskiego.

7. 01.10.
FINAŁ V Rybnickich Prezentacji 

Filmu Niezależnego RePeFeNe 2006
DK Chwałowice 

tel. 42 16 222; Silesia Film
DK Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Godz. 14.00 – otwarte konsultacje Jury, godz. 16.00 
– ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród. Spo-
tkanie z gościem specjalnym festiwalu – Jerzym Cnotą, 
prezentacja filmu „Człowiek z cyfrą” – Janusza Kidawy. 

Szczegóły: www.kfn.strona.pl. Wstęp 5 zł.

8. 02.10.-31.12. Wystawa: Oskar Wilde (1856-1900) PiMBP tel. 42 23 541
Hol I piętro 

ul. Szafranka 7
www.biblioteka.rybnik.pl

9. 02-31.10.
Wystawa prac pensjonariuszy Środo-
wiskowego Domu Samopomocy dla 

Osób Chorych Psychicznie w Rybniku
PiMBP tel.42 23 541 Hol parter ul. Szafranka 7 www.biblioteka.rybnik.pl

10. 02.10.
Konferencja naukowa 

„150 lat kolei w Rybniku”

Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21 423; 

PiMBP w Rybniku

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

ul. Szafranka 7

Wśród uczestników: pracownicy Muzeum, PKP, PTKiGK, 
Archiwum Państwowego w Katowicach oraz badacze re-

gionalni. Poruszane zagadnienia: szczegółowa analiza pro-
cesu budowy tunelu w Rydułtowach, dzieje licznych kolei 

towarzyszących, zagadnienie kolei w kartografii.

11. 03.10.
Ogłoszenie V Konkursu na Gazetkę 

Szkolną „Małe Próby Dziennikarskie” DK Niewiadom tel. 42 13 755
DK Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjum, ostateczny termin składania prac 27.10. 

Ogłoszenie wyników 03.11.

12. do 04.10. „150 lat kolei w Rybniku” Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
ul. Rynek 18

Zaprezentowanie w większości niepublikowanych mate-
riałów dotyczących rybnickiej kolei, prezentacja lokomo-

tyw, infrastruktury kolejowej,

13. 04-11.10.
Światowy Tydzień Zwierząt 

„Pstrokate, kudłate, łaciate” PiMBP tel. 42 23 541
Oddział dla dzieci 

ul. Szafranka 7

Wystawa literatury dziecięcej związanej z tematem. 
05.10.: Prelekcja Wiesława Głombicy – właściciela sklepu 

zoologicznego w Rybniku.

14. 05-08.10.
XI Rybnicka Jesień Kabaretowa 

RYJEK 2006 
Fundacja Elektrowni Rybnik 

tel. 739 18 98
Klub Energetyka 

ul. Podmiejska 
Szczegóły w „Gazecie Rybnickiej” na str. 39.

15. 05.10. „Bezpieczna droga do szkoły” DK Niedobczyce 
tel. 43 31 065

DK Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Spotkanie edukacyjne dzieci z przedstawicielami Policji.

16. 05.10. Koncert jubileuszowy
Towarzystwo Muzyczne im. 
Braci Szafranków, Muzeum 

w Rybniku tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
ul. Rynek 18

Koncert z okazji 10–lecia działalności Towarzystwa 
Muzycznego im. Braci Szafranków.

17. 06.10. „Bezpiecznie w domu i szkole” DK Niedobczyce 
tel. 43 31 065

DK Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Spotkanie edukacyjne dzieci z przedstawicielami 
 Straży Pożarnej.

18. 07.10. Niewiadomska Promocja Zdrowia DK Niewiadom 
tel. 42 13 755

DK Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Badania kardiologiczne, palpacyjne piersi, pomiar tkanki 
tłuszczowej, poziomu cukru, cholesterolu we krwi, gę-

stość kości, a także medycyna niekonwencjonalna, stoiska 
sprzedażne, konsultacje.

19. 10.10. Uroczyste „Pasowanie na ucznia” DK Niedobczyce 
tel. 43 31 065

DK Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Szczegóły u organizatora.

20.
od 12.10. 

godz. 17.00

Rybnik Art. Festiwal „Prezentacja 
siedmiu pracowni technik graficznych 

ASP w Katowicach”

Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21 423, Fundacja ER, 

PiMBP, ASP

Muzeum w Rybniku 
ul. Rynek 18

Wernisaż wystawy, wystawa czynna do 10.12.2006 r.

21.
12.10. 

godz. 19.00
Rybnik Art Festiwal wykład

Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21 423, Fundacja ER, 

PiMBP, ASP

PiMBP
ul. Szafranka 7

Wykłady: Dariusza Gajewskiego i prof. Adama Roma-
niuka – Prezentacja Pracowni Druku Cyfrowego ASP w 
Katowicach; Marcina Macionczyk – praktyczne strony 

pracy w agencji interaktywnej.

22.
13.10. 

godz. 19.00
Larmo Fundacja Elektrowni Rybnik 

tel. 739 18 98
Klub Energetyka 

ul. Podmiejska 
Wstęp 9 zł.
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23. 14.10. Pierwsze urodziny Zalewu Kultury Fundacja Elektrowni Rybnik 
tel. 739 18 98

Klub Energetyka, 
Szpital Psychiatryczny, 

Kulturalny Club

Szczegóły w „GR”na stronie 39
i na plakatach oraz www.zalew.art.pl

24. 15-22.10. XXXVII Rybnickie Dni Literatury Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 22 132

Rybnickie Centrum 
Kultury ul. Saint Vallier 1

Informacje o poszczególnych imprezach znajdują się
wewnątrz numeru „GR” (str. 34)

25.
16.10. 

godz. 18.00
XIV Ogólnopolski Konkurs Sztuki 

im. Vincenta van Gogha
Fundacja Elektrowni Rybnik 

tel. 739 18 98
Klub Energetyka 

ul. Podmiejska 
Rozpoczęcie, prezentacja prac. Wstęp wolny.

26.
19.10. 

godz. 12.00
Rybnik Art Festiwal wykład

Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21 423, Fundacja ER, 

PiMBP, ASP

PiMBP
ul. Szafranka 7

Wykłady: prof. Józefa Budki – Prezentacja Pracowni 
Druku Płaskiego (litografii) ASP w Katowicach; Marcina 

Macionczyk (OS3 multimedia) – najnowsze trendy 
w grafice komputerowej skierowanej do internetu.

27. 20.10. „Niedobczyckie Wieczory Muzyczne” DK Niedobczyce 
tel. 43 31 065

DK Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Szczegóły u organizatora.

28. 21.10. Biesiada Śląska Rada Dzielnicy „Maroko 
– Nowiny”

Aula w ZSP nr 3 
ul. Orzepowicka

Zabawa przy muzyce zespołu „Antyki”. Wstęp 30 zł. 
Szczegółowe informacje w MDK przy ul. Broniewskiego 

pod nr tel. 032 42 24 088.

29. 25-29.10. Wystawa papug i kanarków
PiMBP tekl. 42 23 541, Polski 
Związek Kanarków i Ptaków 
Egzotycznych  PFO o. Rybnik

Galeria ul. Szafranka 7 www.biblioteka.rybnik.pl

30.
25.10. 

godz. 17.00
Biesiada Śląska

Gimnazjum nr 10, Rada 
Dzielnicy Ligota – Ligocka 

Kuźnia, Klub Harcówka 
tel. 42 22 544

Klub Harcówka 
ul. Zakątek 19

W programie występ kabaretu, śląskie jadło, połączone 
z piosenką i dobrą zabawą. Wstęp 15 zł. 

Szczegóły na afiszach.

31.
25.10. 

godz. 17.00
Wernisaż wystawy malarstwa 

Łucji Wojaczek DK Niewiadom tel. 42 13 755
Galeria „W Hallu” 

DK Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Wstęp wolny. Możliwość zwiedzania od poniedziałku 
do piątku w godzinach od  9.00 do 16.00.

32.
25.10. 

godz. 18.00
Koncert kameralny z cyklu 

„Muzyka na Ratuszu”

Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21 423; 

Rybnickie Centrum Kultury

Muzeum w Rybniku 
ul. Rynek 18

Wystąpi „Maes-Trio” w składzie: Marzena Mikuła –Dra-
bek – fortepian, Jacek Gros – skrzypce, Dariusz Kaspe-

rek – klarnet. Wstęp wolny.

33. 27-29.10.
II Rybnicka Jesień Chóralna 

pod patronatem H. M. Góreckiego

DK Chwałowice 
tel. 42 16 222; ŚCM „Muzyka 
i Ruch”, PSM, Miasto Rybnik

PSM I i II stopnia, 
 Kościoły w Rybniku

Szczegóły w „Gazecie Rybnickiej”
na stronie 37

34. 27.10. „Olimpijskie Halloween” DK Niewiadom tel. 42 13 755
Klub „Olimp” 

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

35. 28.10. „Niewiadomskie Biesiadowanie” DK Niewiadom tel. 42 13 755
DK Niewiadom 

ul. Mościckiego 15
Cena biletu: 25 zł, w cenie: obiad, kawa, ciastko. Bilety 

do nabycia w DK Niewiadom.

36.
29.10. 

godz. 18.00
„Aj waj! Czyli historie z cynamonem” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK

 ul. Saint Vallier 1
Spektakl komediowy w wykonaniu Grupy Rafała Kmity 
z Krakowa. Cena biletu: I miejsca: 30 zł, II miejsca 25 zł.

Sport i turystyka
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37. październik Amatorska Liga Piłki Siatkowej Tadeusz Bonk,
tel. 603 770 779

wg terminarza  na stronie 
internetowej Szczegóły na stronie: www.efekt-projekty.pl/als

38. październik Śląska Liga Kadetek w koszykówce RMKS Rybnik tel. 739 58 17 
(M. Troszka, W. Pierchała)

Sala sportowa 
ul. Różańskiego (SP nr 5)

05.10. Mecz: RMKS II Rybnik – KS Odra Brzeg,
12.10. Mecz: RMKS I Rybnik – Sukces Lipowa,

19.10. Mecz: RMKS II Rybnik – RMKS I Rybnik,
24.10. Mecz: RMKS I Rybnik – MOSM Bytom,
26.10. Mecz: RMKS II Rybnik – MOSM Tychy.

Wstęp wolny.

39. 01.10. 
godz. 12.30 Podokręgowa liga juniorów KS „Polonia” Niewiadom 

tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)
Boisko KS „Naprzód” Ry-

dułtowy ul. Bema 126c
Mecz: KS „Polonia” Niewiadom 
– KS „23 Górnik” Czerwionka.

40. 02-06.10. Jesienny Turniej Gier Świetlicowych DK Niewiadom tel. 42 13 755 Klub „Olimp” 
ul. Raciborska 482

Turniej gier (bilard, tenis) dla dzieci i młodzieży. 
Wpisowe 1 zł/os.

41. 04.10. 
godz. 16.00 Turniej o Szachowego Króla Klub Energetyka 

tel. 739 18 98
Klub Energetyka 

ul. Podmiejska Wstęp wolny.

42. 07.10. 
godz. 15.00 Mecz seniorów KS „Polonia” Niewiadom 

tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)
Boisko KS „Naprzód” Ry-

dułtowy ul. Bema 126c
Mecz: KS „Polonia” Niewiadom 

– KS „Naprzód” Kokoszyce.

43. 07.10. 
godz. 17.00 I Liga Koszykówki Kobiet RMKS Rybnik tel. 739 58 17 

(G. Wistuba)

Hala sportowa MOSiR 
Rybnik – Boguszowice 

ul. Jastrzębska
Mecz: RMKS Utex Rybnik – MOSiR Mysłowice.

44. 11.10. 
godz. 9.00

I Etap III Edycji Międzygimnazjalnej 
Ligi Pływackiej 

MOSiR Cup 2006/2007
MOSiR tel. 42 27 839 Pływalnia kryta 

ul. Powstańców 40
Zapisy drużyn w Dziale Organizacji Imprez 

MOSiR do 06.10.

45. 13.10. Świetlicowy Turniej Tenisa Stołowego DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom 
ul. Mościckiego 15 Turniej dla dzieci i młodzieży. Zapisy w DK Niewiadom.

46. 15.10. 
godz. 9.00

Rodzinny Rajd Rowerowy z MOSiR-em 
Szlakiem Architektury Drewnianej MOSiR tel. 42 27 839 Ścieżki rowerowe 

w Rybniku
Zapisy w Dziale Organizacji Imprez MOSiR 

w dniu wyjazdu na Kąpielisku „Ruda”.

47. 18.10. 
godz. 16.00

Turniej Szachowy o Puchar 
„Rybnickiego Morza”

Klub Energetyka 
tel. 739 18 98

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska Wstęp wolny.

48. 21.10.
godz. 14.30 Mecz seniorów KS „Polonia” Niewiadom 

tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)
Boisko KS „Naprzód” Ry-

dułtowy ul. Bema 126c Mecz: KS „Polonia” Niewiadom – KS „27” Gołkowice.

49. 21.10. 
godz. 17.00 I Liga Koszykówki Kobiet RMKS Rybnik tel. 739 58 17 

(G. Wistuba)

Hala sportowa MOSiR 
Rybnik – Boguszowice 

ul. Jastrzębska
Mecz: RMKS Utex Rybnik – Wisła II Kraków.

50. 22.10. 
godz. 15.00 Podokręgowa liga juniorów KS „Polonia” Niewiadom 

tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)
Boisko KS „Naprzód” Ry-

dułtowy ul. Bema 126c
Mecz: KS „Polonia” Niewiadom 

– LKS „Forteca” Świerklany.

51. 28.10. 
godz. 10.00

XVII Międzynarodowy Rodzinny 
Turniej Szachowy

Klub Energetyka 
tel. 739 18 98

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska Wpisowe 20 zł.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 51

październik 2006
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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:
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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
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� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���� WTOREK
CZWARTEK 1700-1800

Ryszard FUCHS
specjalista ginekolog – położnik – cytolog

Rybnik, ul. Skłodowskiej 7
tel. 0601 467 316



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: ���������������
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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 – biuro wyborcze 
ul. Sobieskiego 14, tel. 32 42 39 171

 w dni robocze 14.00–18.00, w soboty 11.0–13.00, www.bsr.rybnik.pl

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro Poselskie posłów Bolesława Piechy, tel. 032/42 28 453, 

Grzegorza Janika, tel. 032/42 22 909, Michała Wójcika, tel. 032/42 31 326 
i Jerzego Szymury, tel. 032/42 38 639 – ul. Sobieskiego 1. 

Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste.
Bezpłatne porady prawne 

w poniedziałki 15.00-17.00, wtorki 16.30-18.30, środy 16.00-18.00 i czwartki 16.00–18.00

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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