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Kalendarium 2006

Styczeń – katastrofalne 
opady śniegu.

Marzec – wy-
buch  gazu 
w  p a w i l o -
nie przy ul. 
3 Maja.

Kwiecień – rozpoczęcie 
modernizacji Teatru Ziemi 
Rybnickiej.

Maj – początek modernizacji 
Drogi Krajowej nr 78, w tym 
wiaduktu przy ul. Wodzisław-
skiej.

Lipiec – Mistrzostwa Europy w Akrobatyce Szybowcowej.

Sierpień – zamknięcie na czas modernizacji Placu Wolności.

Sierpień – wybór rybniczanki 
Judyty Mojżesz II Wicemiss 
Polski.  

Listopad – wybory samorządowe; ślubowanie 
członków nowo wybranej Rady Miasta.

Listopad – wprowadzenie 
e-biletu.

Czerwiec – początek zasiedlania 
wyremontowanych „familoków” 
w Paruszowcu–Piaskach.

Lipiec – Rybnik najlepiej zarządzanym miastem w Polsce 
wg rankingu „Rzeczpospolitej”.

Zdjęcia: archiwum „GR”
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Drodzy Rybniczanie!
Ostatnio dużo się mówi o jak najszybszym przygotowaniu i uchwaleniu „ustawy metropo-

litalnej”. Pozwoliłaby ona na powstanie w około dwumilionowej Aglomeracji Górnośląskiej 
– subregionie centralnym naszego województwa – obszaru metropolitalnego o proponowanej 
nazwie „Silesia”. Ważne, aby przy tworzeniu ustawy uwzględniony został aglomeracyjny cha-
rakter Rybnika.

Z informacji prasowych wiadomo, że wicepremier i minister MSWiA, Ludwik Dorn polecił 
wojewodzie Tomaszowi Pietrzykowskiemu przygotowanie projektu „ustawy metropolitalnej”. 
Na bazie ustawy mogłoby powstać supermiasto – aglomeracja łącząca 17 śląskich miast, które 

zachowałyby swoją autonomię. Byłby to obowiązkowy związek międzygminny i zarazem jednostka administra-
cyjna większa od Warszawy.

Oprócz metropolii górnośląskiej funkcjonują w naszym województwie jeszcze trzy subregiony (Rybnik, Biel-
sko–Biała, Częstochowa) i właśnie w ich gronie poczuliśmy się zaniepokojeni faktem niemożności zabrania 
głosu w szerokiej dyskusji, której efektem będzie nowa ustawa. Dlatego też na ostatnim posiedzeniu Związku 
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, jako ustępujący przewodniczący związku, 
przygotowałem oficjalne stanowisko gmin i powiatów naszego subregionu. W propozycjach do projektu ustawy 
zaproponowałem dopisanie do obszarów metropolitalnych aglomeracji, wraz ze sprecyzowaniem kryteriów 
wyznaczania takich obszarów. Chodzi o to, by pilnie upodmiotowić obszary metropolitalne i wprowadzić stan-
dardy zarządzania nimi poprzez jak najszybsze uchwalenie ustawy, uwzględniającej specyfikę takich terenów  
w Polsce. Stanowisko to przekazane zostało wojewodzie śląskiemu – autorowi przyszłego projektu ustawy,  
a jego uwzględnienie będzie istotne dla funkcjonowania Rybnika.

Urbaniści i specjaliści w zakresie gospodarki przestrzennej, określając aglomeracje na terenie naszego kraju, 
mówią również o aglomeracji trójmiejskiej i rybnickiej, czy nawet rybnicko-ostrawskiej, co w dobie Europy bez 
granic i Układu Schengen wydaje się mieć rację bytu. Sama aglomeracja to zespół miejski skupiony wokół jednego 
dużego ośrodka, swoistego miasta-rdzenia, zespół miast o podobnym charakterze, poziomie rozwoju i proble-
mach. Uwzględnienie więc aglomeracji w zapisach ustawowych byłoby dla Rybnika istotne chociażby ze względu 
na podział przyszłych środków Unii Europejskiej na zadania ponadgminne (subregionalne). A tu obowiązuje 
tzw. zasada koncentracji środków, które miałyby – będąc przeznaczane na konkretne zadania – rozwiązywać 
problemy aglomeracji rybnickiej. Nie mogę więc pozostawać z boku tej dyskusji, a propozycja uwzględnienia  
w ustawie zapisów o aglomeracjach przedstawiona zostanie również premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu oraz 
wicepremierowi i szefowi MSWiA, Ludwikowi Dornowi.

Niezwykle ważny będzie również głos Rybnika, który reprezentował będę na osobiste zaproszenie wicemarszałka 
Sławomira Kowalskiego, w tworzeniu podstaw strategii komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospo-
darczej i inwestycyjnej województwa śląskiego. Będę tu dbał o sprawy przyszłości rozwoju naszego miasta.

Przykładów na dbanie o interes Rybnika dałem już sporo. Świadczy o tym chociażby ostatnia skuteczna propozy-
cja podziału środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie 40% tych środków przeznaczonych 
zostanie na subregiony. W wyniku moich działań Rybnik razem z sąsiednimi Żorami – w odpowiednich propor-
cjach – ma już zapewnione 24 mln euro na poprawę drogowego układu komunikacyjnego, które jest zadaniem 
wieloletnim. Pozwoli to w niemałej części rozwiązać problemy komunikacyjne naszego miasta i regionu.

 Z serdecznym pozdrowieniem
 Adam Fudali
 Prezydent Rybnika

Ze względu na termin sesji, kolejny numer „GR” ukaże się 4 marca.
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Porządek w porządku
Pod nieobecność przewodniczącego Rady 

Miasta Marka Krząkały (PO), w roli pro-
wadzącego obrady zadebiutował wiceprze-
wodniczący Franciszek Kurpanik, który do 
zadania podszedł z należytą estymą. Sesja 
rozpoczęła się od dodania do porządku trzech no-
wych punktów. Dotyczyły one zmian w obsadzie 
komisji RM, rozpatrzenia skargi na dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy i umożliwienia za-
brania głosu posłowi PiS Grzegorzowi Janikowi. 
Propozycje radni zaakceptowali jednogłośnie.

Duża dotacja, duża szansa
— To fantastyczny prezent na koniec tego roku. 

Oby cały 2007 był równie dobry, jak ta informacja 
— tak prezydent Adam Fudali skomentował 
fakt pozyskania przez miasto prawie 9 mln 
złotych dofinansowania do projektu „Równy 
start w przyszłość – wyrównywanie szans 
edukacyjnych w Rybniku” w ramach Sekto-
rowego Programu Operacyjnego – Rozwój 
Zasobów Ludzkich. Głównym celem projektu 
jest stworzenie możliwości równego dostępu 
uczniów szkół we wszystkich rybnickich dziel-
nicach do szeroko pojętej edukacji poza godzi-
nami lekcyjnymi, poprzez realizację programów 
rozwojowych w każdej placówce uczestniczącej  
w projekcie. Ma on przyczyniać się do podno-
szenia poziomu nauczania, pomóc uczniom  
z trudnościami w nauce i umożliwiać rozwój in-
dywidualnych umiejętności. W ramach projektu 
przewiduje się m.in. organizację kółek zaintereso-
wań, językowych i informatycznych, konkursów, 
wycieczek i konferencji, działań animacyjnych 
oraz zakup sprzętu komputerowego i specjali-
stycznego na potrzeby uczniów niepełnospraw-
nych, a także wyposażenie sal: — Z tych środków 
można będzie zakupić odczynniki chemiczne lub 
programy komputerowe do nauki poszczególnych 
przedmiotów. Projekt pomoże młodzieży „pod-
ciągać się” w nauce języków obcych, umożliwi 
realizację programów profilaktycznych, jak choćby 
„Bezpieczna szkoła”... — wyliczał prezydent. 
Okazuje się bowiem, że, wbrew pozorom, wyniki 
nauczania np. w rybnickich szkołach są niższe 
niż średnia wojewódzka. Unaocznił to ranking 
„Rzeczpospolitej”, w którym miasto poddawane 
było ocenie w wielu kategoriach, a najsłabiej wy-
padł wynik egzaminów końcowych w rybnickich 
gimnazjach. Lekiem na „edukacyjne bolączki” 
może okazać się właśnie projekt „Równy start  
w przyszłość”, którym objętych będzie 51 ryb-

nickich szkół – podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych (z uwagi na bardzo dobre 
wyniki osiągane przez uczniów, 13 placówek nie 
zostało zakwalifikowanych do udziału w progra-
mie). — To mniej więcej 10% subwencji oświato-
wej, a więc kwota niebagatelna — mówił A. Fudali  
o budżecie projektu, który wynosi 8.934.060 zł (dla 
22 szkół podstawowych – ponad 3.800.000 zł, dla 
11 gimnazjów – ponad 1.600.000 tys. zł, a dla 18 
placówek ponadgimnazjalnych – ponad 2.130.000 
tys. zł). W ramach programów rozwojowych na 
jednego ucznia w szkole podstawowej przypada 
– 511,50 zł, w gimnazjum – 471,50 zł, a w szkole 
ponadgimnazjalnej – 409,50 zł. W 75% projekt 
finansowany jest z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, a w 25% z budżetu państwa. Zadanie 
realizowane będzie przez 15 miesięcy, do 31 
marca 2008 r., a miastu partnerować będzie Po-
radnia Psychologiczno–Pedagogiczna i Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych. Dodatkowo  
w projekt zaangażowani będą eksperci z Delega-
tury Kuratorium Oświaty w Rybniku.

Informacja o dotacji była najważniejszą, ale 
nie jedyną w cyklicznym sprawozdaniu z prac 
w mieście, przedstawionym przez prezydenta. 
Radni usłyszeli również o wyłonieniu inżyniera 
kontraktu na modernizację Drogi Krajowej nr 78, 
zakończeniu budowy kanalizacji w Radziejowie  
i Popielowie (więcej na stronie 18), dobiegającym 
końca remoncie Miejskiego Domu Pomocy 
Społecznej i wymianie okien w szkołach i przed-
szkolach, m.in. SP nr 19, IV LO, G nr 12 i OPP 
„Przygoda”. Wiadomo już, że po zakończeniu 
remontu Domu Kultury w Boguszowicach, ruszy 
modernizacja placówki w Niedobczycach. Pod-
sumowano też pracę fotoradaru, który wykonał 
łącznie 1004 zdjęcia ujawniające popełnione 
wykroczenia. Były one podstawą do nałożenia 
624 mandatów karnych na kwotę 90.300 zł; wobec 
332 kierowców skierowano wnioski o ukaranie 
do sądu grodzkiego. — W niektórych miesiącach 
ilość zdarzeń drogowych w naszym mieście zmalała  
o 40%. To właśnie efekt pracy fotoradaru — pod-
sumował prezydent. Bezpieczeństwo na drodze 
jest ważne, podobnie jak bezpieczeństwo kibi-
ców, okazuje się bowiem, że konieczne stało się 
dostosowanie do nowych wymogów monitoringu 
wizyjnego na stadionie miejskim i rozbudowanie 
go o zapis audio. Prezydent przedstawił też drogę 
legislacyjną potwierdzającą wydłużenie do końca 
2009 r. kontraktu związanego z budową kanali-
zacji w mieście. — Obawy chyba zostały rozwiane 
— uspokajał radnych, czytając ministerialną 
korespondencję oraz przybliżając stanowisko 

Komisji Wspólnot Europejskich, w którym 
pojawia się unijne zapewnienie, że „wydatki 
związane z projektem będą kwalifikowane do 31 
grudnia 2009 r”. A. Fudali zapowiedział też, że 
nie będzie uczestniczył w całej sesji z uwagi na 
udział w spotkaniu z marszałkiem województwa 
w gronie 19 prezydentów największych śląskich 
miast oraz eurodeputowanych Jerzego Buzka 
i Jana Olbrychta, poświęconemu inicjatywie 
powołania Aglomeracji Śląskiej (czytaj też na 
str. 3). Kończąc wystąpienie prezydent, zgodnie  
z ustawowymi wymogami, przedłożył pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o pro-
jekcie uchwały budżetowej na rok 2007. (Czytaj 
relację z sesji budżetowej – str. 8 oraz omówienie 
budżetu w Monitorze Miejskim – str. 46).    

Nowa, świecka tradycja
Swoją wypowiedź od życzeń rozpoczął i na 

życzeniach zakończył poseł Grzegorz Janik, 
który zaproponował, by wystąpienia parla-
mentarzystów podczas sesji na stałe weszły 
do tradycji RM. Zdaniem G. Janika, może to 
przynieść wiele korzyści, a najistotniejsza ma 
być możliwość prowadzenia rozmów z samorzą-
dowcami i uwzględnianie ich opinii już na etapie 
tworzenia się poszczególnych ustaw. Zapowiedź 
współdziałania potwierdziła też inna poselska 
wypowiedź: — Z całą stanowczością chcę potwier-
dzić, że zawsze deklarowaliśmy chęć współpracy  
z Radą Miasta i prezydentem Rybnika — mówił  
w imieniu PiS–u, nawiązując do pierwszej sesji 
RM i opinii radnych Bloku Samorządowego 
Rybnik, którzy sugerowali istnienie nieformalnej 
koalicji inspirowanej przez polityków „warszaw-
skich”. — Nic takiego nigdy nie miało miejsca,  
a wszystkie działania parlamentarzystów PiS–u i mi-
nistra B. Piechy zawsze miały na celu rozwój naszego 
miasta i dobro mieszkańców. Dodał też, że radni 
PiS „...podejmują decyzję samodzielnie i zgodnie 
ze swoim sumieniem”. Potwierdzeniem deklaracji  
o dobrej współpracy była również informacja, że 
staraniem parlamentarzystów PiS, do budżetu 
państwa wprowadzono dotację celową na budowę 
drogi Rybnik–Gliwice: — Suma może nie jest duża, 
ale znacząca — mówił. — 5 mln zł na ten cel zostało 
już w Sejmie przegłosowane, teraz to samo powinni 
zrobić senatorzy. Poseł Janik poinformował też  
o innej wspólnej inicjatywie, która ma doprowa-
dzić do obniżenia opłat parkingowych na terenie 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3. 

W myśl zasady „by kuć żelazo póki gorące”, 
prezydent zachęcał parlamentarzystę do lobbo-
wania za zmianą ustawy o rozwoju regionalnym, 
która może skutecznie utrudnić zarządzanie 
projektami unijnymi. — Niech zarządzanie regio-
nem będzie przypisane marszałkowi; to właściwy 
gospodarz naszego województwa. Wówczas środki 
w wysokości 1 miliarda 600 mln euro będą dobrze 
zarządzane. Udowodniliśmy już, że na Śląsku 
potrafimy dobrze wykorzystywać pieniądze unijne 
— mówił prezydent. 

A życzenia, od których rozpoczął swoje wystąpienie 

Pożegnali rok wyborczy
Sesja Rady Miasta – 28 grudnia
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Na kilka dni przed końcem 2006 r., radni uczestniczyli w ostatniej tegorocznej 
sesji. Ze względu na okres świąteczno – noworoczny miała ona mniej oficjalny 
charakter – nie zabrakło życzeń dla mieszkańców i miasta, a wyjątkową atmosferę 
podkreślił występ zespołu „Przygoda”. Po krótkim kolędowaniu, radni „z nieba 
wysokiego” zeszli na ziemię...    
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poseł PiS, skierowane były do prezydenta, jego 
zastępców i wszystkich radnych, z okazji wyboru 
na sprawowane funkcje, a te które zakończyły 
„sesyjny debiut” Grzegorza Janika, związane 
były z Nowym Rokiem. Poseł życzył wszystkim, 
by 2007 był lepszy od minionego, spełnił wszystkie 
oczekiwania i marzenia, a Rybnik stał się metro-
polią i stolicą aglomeracji. Oby... 

Do zmiany
Radni zmienili dwie uchwały podjęte  

w kwietniu 2006 r. Pierwsza z nich związana 
była z zaciągnięciem kredytów preferencyjnych 
dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji 
wspierających tworzenie nowych miejsc pracy. 
Rzecz dotyczy przetargu na przebudowę rowu od-
wadniającego przy ul. Podmiejskiej i zmniejszenia 
wartości tego zadania, w związku z czym obniżeniu 
uległ kredyt przyznany przez komitet kredytowy 
Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto komitet 
kredytowy BGK przyznał kredyt na sfinansowanie 
przebudowy Domu Kultury w Boguszowicach 
w wysokości niższej od wnioskowanej, ponieważ 
środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej nie zostały uznane za 
wkład własny, który ma być na poziomie minimum 
wartości kosztorysowej. 

Sprawa zainteresowała radnych Andrzeja Wo-
jaczka (PiS) i Henryka Ryszkę (BSR), głównie 
z uwagi na temat uchwały, który dotyczył gmin 
górniczych. Była mowa o przyciąganiu inwe-
storów, uatrakcyjnianiu terenów pogórniczych 
i możliwościach skorzystania z preferencyjnych 
kredytów przez syndyka RZN–ów. Jednak pre-
zydent wyjaśniał, że mogą z nich korzystać, jak 
sama nazwa wskazuje, jedynie gminy górnicze,  
a zadania o których mowa, leżą przede wszyst-
kim w gestii państwa. Jednak zwykle okazuje 
się, że „kołdra jest zbyt krótka”... W dalszej części 
dyskusji, referujący tę i kolejnych 6 uchwał, 
skarbnik Bogusław Paszenda wyjaśnił Jackowi 
Piesze (PO), że zmiana sformułowania w uchwale  
z „upoważnić prezydenta” na „zaciągnąć pożyczkę” 
wynika z zapisów ustawy o finansach publicznych 
i stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
która przestała honorować pierwszy z zapisów, 
motywując to opinią, że tego typu decyzje należą 
do kompetencji Rady Miasta, a nie prezydenta. 
Radny Waldemar Brzózka (PiS) pytał jeszcze 
o remont DK w Boguszowicach, a cały projekt 
przyjęto jednogłośnie, podobnie jak kolejny, do-
tyczący zmian w uchwale w sprawie zaciągnięcia 
kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu 
Rozwoju Inwestycji Komunalnych. I podobnie jak 
w omawianym wcześniej przypadku, okazało się, 
że po przeprowadzeniu przetargów zmniejszyła się 
wartość zadań, w związku z czym obniżeniu uległy 
kredyty na sfinansowanie kosztów przygotowania 
projektów – przebudowy ul. Żorskiej i Racibor-
skiej w ciągu DW 935 i rozbudowy infrastruktury 
drogowej w Kłokocinie oraz budowy infrastruk-
tury wspierającej rozwój przedsiębiorczości na 
targowisku miejskim w Rybniku. 

Pożyczki jednogłośnie 
Takim stosunkiem głosów przyjęto uchwa-

łę w sprawie pożyczek na prefinansowa-
nie projektów realizowanych ze środków 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowe-
go Programu Operacyjnego Transport.  
W trakcie 2006 roku miasto zaciągnęło pożyczki 
na prefinansowanie kilku projektów, w tym mo-
dernizację RCK i elektroniczną kartę miejską. 
Zgodnie z zawartymi umowami, dofinansowanie 
przekazywane jest w formie refundacji ponie-
sionych przez beneficjenta wydatków, w postaci 
płatności okresowych i płatności końcowej. 
Refundacja ta stanowi jednocześnie spłatę zacią-
gniętej z budżetu państwa pożyczki. Ze względu 
na trwające weryfikacje złożonych wniosków 
o płatność, refundacja nastąpi dopiero w 2007 
roku, dlatego też pożyczki automatycznie stają 
się długoterminowymi (finansują planowany de-
ficyt), a zaciągnięcie takich wymaga zgody Rady 
Miasta. Radni udzielili jej jednogłośnie po tym, 
jak prezydent przybliżył radnemu Bronisławowi 
Drabiniokowi (PO) kwestię oprocentowania 
pożyczek.      

Budżet zmodyfikowany  
Tradycyjnie już radni zajęli się zmianami 

w budżecie miasta na 2006 r.; oto niektóre 
z nich. Zwiększenie dochodów i wydatków  
o kwotę 201.191,13 zł wynika z wprowadzenia do 
budżetu 33.593,13 zł środków pozyskanych z UE 
na realizację przez rybnickie szkoły projektów w 
ramach programu Socrates Comenius, wpłat po-
wiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z ich te-
renów w Domu Dziecka w Rybniku (140.000 zł),  
wpływów (18.290 zł) za wynajem pomieszczeń 
w obiektach oświatowych oraz 3 tys. zł z budże-
tu województwa śląskiego na dofinansowanie 
„Święta Pieśni i Muzyki” w Domu Kultury  
w Niedobczycach. Z kolei zmniejszenie docho-
dów i wydatków o 1.138.02,20 zł jest związane 
m.in. ze zmniejszeniem się dotacji z Europejskie-
go Funduszu Społecznego i wydatków na projekt 
„Odziedzicz pracę”, a także na programy stypen-
diów dla uczniów i studentów. Na zmniejszenie 
wydatków o 1.021.391,55 zł składają się koszty 
obsługi finansowej miasta, środki miasta (140 
tys. zł) na finansowanie Domu Dziecka, udział  
w programie „Łódki zamiast wódki” i oświetlenie 
gminnych dróg. 

Radni zmienili też wieloletnie programy in-
westycyjne Biura Realizacji Projektu i Wydziału 
Dróg oraz plany przychodów i wydatków oświa-
towych zakładów budżetowych. B. Paszenda 
mówił m.in. o niepełnym wykorzystaniu dotacji 
na sfinansowanie od września lekcji języka an-
gielskiego w początkowych klasach rybnickich 
szkół podstawowych. Po rozliczeniu, z kwoty 
84.796 zł dotacji wykorzystano 40.240,66 zł; reszta 
zostanie zwrócona. Powodem są niewystarczające 
kwalifikacje nauczycieli lingwistów. Mówiła o tym 
również wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn, 

wyjaśniając wątpliwości Michała Chmielińskie-
go (BSR). Okazuje się, że języka angielskiego 
może uczyć absolwent college’u, który w trakcie 
nauczania będzie uzupełniać swoje wykształce-
nie o magisterium. Tymczasem kierując dotację 
dla miasta, ministerstwo edukacji założyło 
teoretycznie, że w rybnickich podstawówkach,  
w klasach 1–3 języka angielskiego uczą wyłącznie 
nauczyciele z wyższym wykształceniem: — Nie 
brano pod uwagę faktu, że na obecnym rynku 
pracy dla magistra anglistyki, nauczyciel nie jest 
zawodem ciekawym — mówiła wiceprezydent, 
a co za tym idzie osób z takim wykształceniem, 
na nauczycielskich stanowiskach w podstawów-
kach jest mało. Kryteria ministerstwa – wyższe 
wykształcenie, dwudziestoletni staż i posiadanie 
stopnia nauczyciela mianowanego – w przypadku 
rybnickich podstawówek okazały się trudne do 
zrealizowania: — Nie ma odpowiedniej kadry 
pedagogicznej, która mogłaby realizować górno-
lotne wytyczne ministerstwa — podsumowała 
wiceprezydent J. Kryszczyszyn.   

W omawianej uchwale wprowadzono też zmia-
ny w planach finansowych Gminnego, a także 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. Do tych ostatnich odniósł 
się Tadeusz Gruszka (PiS), który pytał czy kwota 
289.747 zł, przeznaczona m.in. na przedsięwzięcia 
związane z ochroną powietrza, obejmuje również 
likwidację niskiej emisji. Jak wyjaśniał skarbnik, 
o podziale tej kwoty zdecydują prezydent i Rada 
Miasta. Z kolei Stanisław Stajer (IO „Nasz Ryb-
nik”) nawiązał do tematu zmniejszenia plano-
wanego deficytu o kwotę 1.021.391,83 zł i źródeł 
jego pokrycia. — Są wolne środki jako nadwyżka 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym bu-
dżetu miasta w wysokości prawie 25 mln zł. Czy 
powinny one być utrzymywane? Gdyby zmniejszyć 
deficyt, zmniejszylibyśmy zadłużenie miasta. Skarb-
nik tłumaczył, że im wyższa nominalna kwota 
budżetu gminy i zadłużenie, tym wyższe wolne 
środki: — Taka jest ekonomiczna prawidłowość. 
Wyjaśniał też, że tworząc budżet nie planuje się 
istnienia na koniec roku wolnych środków, ale 
w praktyce nie da się ich uniknąć. Radny Stajer 
wnioskował też, by na sesję budżetową przygoto-
wać dla radnych bilansowe rozliczenie budżetu za 
2006 i plan na 2007 wraz z rubryką informującą  
o zobowiązaniach z tytułu udzielonych poręczeń 
i gwarancji. B. Paszenda odpowiadał, że w budże-
cie występuje tylko jedna taka pozycja dotycząca 
kanalizacji i zaciągniętego przez rybnickie wodo-
ciągi kredytu w Europejskim Banku Odbudowy 
i Rozwoju, i takie materiały mogą być przedsta-
wione. W końcowej części dyskusji Kazimierz 
Salamon (BSR) zwrócił uwagę na konieczność 
przestrzegania czasu wystąpień radnych, gdyż wy-
miana zdań pomiędzy szefem Komisji Finansów 
i skarbnikiem zaczynała wykraczać poza temat 
dyskusji, a H. Ryszka powrócił do sprawy finan-
sowania kanalizacji. Zdyscyplinowanie radnych 
poskutkowało, a podczas głosowania uchwałę 
przyjęto jednogłośnie.
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 Wykaz ustalony
Podobny wynik głosowania zakończył 

krótką dyskusję na temat projektu uchwały  
w sprawie wykazu wydatków w budżecie 
miasta na 2006 rok, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego. Zasadą go-
spodarki budżetowej jest wygasanie wydatków  
z upływem roku budżetowego. Jednak ustawa o fi-
nansach publicznych upoważnia RM do ustalenia 
wykazu wydatków, których ta zasada nie dotyczy.  
W zaakceptowanym przez radnych wykazie 
ujęto wydatki rzeczowe (inwestycyjne i bieżące), 
zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń wypła-
conych w grudniu, wynagrodzenia pracowników 
za grudzień płatne w styczniu, odprawy eme-
rytalne dla pracowników UM i wynagrodzenia 
bezosobowe wynikające z umów. — Wszystko, 
czego Rada Miasta sobie zażyczy, a prezydent zleci, 
urzędnicy wykonają — odpowiedział skarbnik na 
propozycję St. Stajera w sprawie przygotowania 
na sesję absolutoryjną informacji zawierającej 
rozliczenie wydatków niewygasających z roku 
2005, wydatkowanych lub niewydatkowanych  
w roku 2006. Natomiast A. Wojaczka szczegól-
nie zainteresowały wydatki Wydziału Promocji  
i Informacji UM na materiały promocyjno–infor-
macyjne, realizację i emisję przez TVP magazy-
nów o Rybniku pt. „Kronika Miejska – Rybnik”, 
produkcję Miejskiego Programu Informacyjnego 
i emisję miejskich programów informacyjnych  
w sieci Śląskiej Telewizji Kablowej. Wicepre-
zydent Ewa Ryszka wyjaśniała, że dotyczy  
to przede wszystkim promocji e–biletu i stron in-
ternetowych BIP–u, ale radny PiS zapowiedział, 
że o szczegółowe informacje zwróci się na piśmie. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  

 

Limit na tak
Jednogłośnie radni ustalili limit zobowią-

zań w 2007 roku i upoważnień dla prezyden-
ta. Było to konieczne z uwagi na fakt, że Rada 
Miasta zdecydowała o przesunięciu terminu 
sesji budżetowej, na styczeń. Do czasu przyjęcia 
uchwały budżetowej taki wpis umożliwił reali-
zowanie zadań związanych z funkcjonowaniem 
miasta po 1 stycznia. Do uchwały radni powrócą 
podczas sesji budżetowej.    

Zasady doprecyzowane
Realizacja podjętej w maju 2006 r. uchwały 

w sprawie zasad i trybu umarzania, odracza-
nia lub rozkładania na raty należności mia-
sta lub miejskich jednostek, sprawiała pewne 
problemy interpretacyjne. Dlatego uchwało-
dawca wystąpił do radnych o przegłosowanie 
zmian, które zapisy uchwały uściślą. Referując 
projekt uchwały, przedstawił je skarbnik Bogu-
sław Paszenda. A chodzi o solidarną odpowie-
dzialność dłużników, rozkładanie należności na 
raty i odraczanie terminu płatności, ujednolicenie 

upoważnień dla dyrektorów miejskich jednostek, 
włączenie odsetek od należności głównej do łącz-
nej kwoty należności, określenie, że kwota limitu 
umarzanych lub rozkładanych należności dotyczy 
roku obrotowego i wprowadzenia dodatkowego 
terminu przedkładania prezydentowi sprawoz-
dań dotyczących ulg przez zastępcę i dyrektorów 
jednostek. Radni przyjęli uchwałę 23 głosami, 
przy jednym wstrzymującym się.

Większa motywacja 
Zmian w podjętej już wcześniej uchwale  

o dodatkach do wynagrodzenia zasadniczego 
dla nauczycieli, dotyczył projekt kolejnej 
uchwały, przedstawiony przez wicepre-
zydent Joannę Kryszczyszyn. W przyjętej  
w październiku ub. roku uchwale nadzór prawny 
zakwestionował wypłatę dodatku za wychowaw-
stwo nauczycielom pracującym w przedszkolach. 
By im tę stratę zrekompensować, wprowadzono 
uzgodnioną ze związkami zawodowymi środowi-
ska oświaty zmianę, polegającą na zwiększeniu 
dla nich dodatku motywacyjnego. Radni, do 
których kompetencji należy określanie wysokości 
i szczegółowych warunków przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego, przyjęli 
uchwałę jednogłośnie. I tak dodatek ten będzie  
w przedszkolach wynosił 100 zł ( w in. placówkach 
– 70 zł) na jednego zatrudnionego nauczyciela, 
co nie znaczy, że taką kwotę będzie otrzymywał 
każdy nauczyciel. Środki te składają się na pulę, 
którą rozdziela wg odpowiednich „widełek” 
dyrektor placówki.

Rzecznik konsumentów
przez cały tydzień

Od 1 lutego br. mieszkańcy Rybnika  
i powiatu rybnickiego będą mogli korzystać 
z porad rzecznika konsumentów w siedzibie 
Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 
przez 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do 
piątku. Jak poinformowała referująca projekt 
uchwały wiceprezydent Ewa Ryszka, dotąd 
rzecznik dzielił czas na Rybnik, Wodzisław, 
Jastrzębie oraz trzy powiaty. Jednak kolejne jed-
nostki administracyjne wycofywały się z umów, co 
oznaczało podwyższenie kosztów utrzymywania 
tego stanowiska. Zdecydowano więc o powołaniu 
jednego wspólnego rzecznika dla miasta Rybnika 
i powiatu rybnickiego, który będzie do dyspozycji 
konsumentów przez cały tydzień w godzinach 
pracy Starostwa Powiatowego. Radni taką kon-
cepcję przyjęli jednogłośnie.

Rybnik znakiem towarowym
Radni zgodzili się jednogłośnie na używa-

nie nazwy „Rybnik” przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  w zna-
ku towarowym „PWiK sp. z o.o. Rybnik”. 
Uchwała okazała się niezbędnym dokumentem 
przy wystąpieniu spółki do Urzędu Patentowego 
o ochronę znaku towarowego obejmującego 

logo wraz z nazwą. Po jego dostarczeniu Urząd 
Patentowy znak z nazwą zarejestruje i będzie go 
ochraniał.

Nabywamy i zbywamy...
Sporą listę nieruchomości, które miasto 

zamierza nabyć, zbyć, przekazać i przyjąć 
lub wydzierżawić przedstawił wiceprezydent 
Michał Śmigielski. Po kilka dziesiątych hektara 
liczą działki, jakie projekt uchwały przewidział do 
nabycia na m.in. kolektor sanitarny, przepom-
pownie ścieków i zapewnienie do nich dojazdu, 
na budowę obwodnicy północnej oraz teren 
w strefie przemysłowej przy ul. Podmiejskiej  
z przeznaczeniem na publiczne drogi zbiorcze. 
Dyskusję wywołały przejęcia przez miasto od 
PKP ponad 80 mieszkań (wraz z lokatorami) na 
Osiedlu Korfantego (Wrębowa) w Niedobczycach, 
do czego zobowiązuje gminę ogólnie krytykowana 
ustawa. Radny A. Wojaczek pytał, czy w ślad za 
tym pójdą środki finansowe z Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej – ponieważ ZGM jest jednym  
z członków utworzonych tam wspólnot mieszka-
niowych, będzie zobowiązany do przekazywania 
odpowiednich środków do kasy wspólnoty.  
M. Chmieliński pytał, czy teren przy ul. Pod-
miejskiej, którym zainteresowany jest Woje-
wódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, nie lepiej 
przeznaczyć, z racji sąsiedztwa Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, na inwestycje produkcyjne. Jak po-
wiedział M. Śmigielski, teren ten leży pod liniami 
energetycznymi, co sprawia, że nie każdy rodziaj 
zabudowy jest tam możliwy, nie przeszkadza 
jednak, by był tam plac manewrowy czy parkingi 
WORD. Jak pamiętamy, likwidacja rybnickiego 
ośrodka przy ul. Prostej, w którym można było 
zdawać egzaminy na prawo jazdy, wzbudziła 
wiele kontrowersji i negatywnych opinii zaintere-
sowanych kursantów. Po odrzuceniu kilku innych 
proponowanych przez miasto lokalizacji budowy 
takiego ośrodka, WORD wyraził zainteresowanie 
właśnie tym przy ul. Podmiejskiej.  

Radny St. Stajer prosił o wyjaśnienia dotyczące 
planowanego nabycia terenu o powierzchni ok. 
0,4 ha przy ul. Podmiejskiej, przeznaczonego na 
drogę zbiorczą w przyszłej strefie ekonomicznej: 
od kogo i za ile planuje się ją zakupić? Działka 
ta należała kiedyś do Peberowu, a zarządza 
nią Górnośląska Agencja Przekształceń Przed-
siębiorstw; cena wynosi 35 zł za m kw. Radny 
otrzymał też zapewnienie, że 10–letnia dzierżawa 
niewielkiej działki w rejonie ul. Żorskiej na rzecz 
Górnośląskiej Spółki Gazownictwa jest odpłatna.  
R. Niewelt przestrzegał przed pochopnym zbyciem 
działki przy ul. Poloczka w Grabowni, na której 
znajduje się d. przedszkole, gdyż mieszkańcy dziel-
nicy mają do tego miejsca i obiektu ze względów 
historycznych szczególny stosunek. Patron ulicy, 
który zginął w niemieckim obozie koncentracyj-
nym, był inicjatorem jego budowy. Jak powiedział  
M. Śmigielski, budynek jest w bardzo złym stanie 
technicznym i najlepszym rozwiązaniem byłoby 
zbycie tej  nieruchomości. Jerzy Lazar (PiS) pytał 
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czy w najbliższym czasie uzbrojone zostaną działki 
zastępcze przy ul. Łącznej w Orzepowicach, na co 
otrzymał odpowiedź, że trwa wydawanie decyzji 
dotyczących uzbrajania działek w zakresie ener-
getyki i wody bieżącej. 

Radni przyjęli całą uchwałę 23 głosami za, przy 
jednym wstrzymującym się.

Skarga na PUP
Komisja Rewizyjna rozpatrzyła pierwszą 

w swojej kadencji skargę, złożoną poprzez 
Rzecznika Praw Obywatelskich, na działal-
ność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. 
Skarżąca uważa, że skreślenie jej z listy bezro-
botnych z powodu niestawienia się w ustalonym 
terminie, mimo tłumaczenia o konieczności 
pomagania w gospodarstwie rolnym w rodzinnej 
miejscowości, jest krzywdzące i niesprawiedliwe. 
Skarżąca podkreśliła też negatywne nastawienie, 
nieuprzejmość i niekompetencję urzędników 
PUP. Po rozmowie ze skarżącą i zapoznaniem się 
z argumentami PUP, Komisja Rewizyjna uznała, 
że PUP miał prawo nie uznać usprawiedliwienia, 
bo jego dopuszczenie lub nie, jest sprawą uzna-
niową. (...)Niebezpieczne jest również tworzenie 
precedensów w tej kwestii, gdyż „usprawiedliwione 
niestawiennictwo” z sytuacji wyjątkowej stałoby się 
regułą – stwierdziła KR. Ponadto skarżąca nie 
wykorzystała wszystkich możliwości dochodzenia 
swoich racji, jak choćby odwołania się do wojewo-
dy lub sądu administracyjnego. KR uważa, że trud-
no jej podważać decyzję administracyjną, dlatego 
(...) jedynym, co może zrobić, to wnieść o uznanie 
skargi za bezzasadną. Komisja nie dopatrzyła się 
także uchybień w procedurze podejmowania de-
cyzji. Zaprzeczyła jednocześnie, jakoby nagrywała 
rozmowę ze skarżącą bez jej przyzwolenia oraz 
temu, że wypowiedzi te przesłuchała dyrektor 
PUP. Uchwałę oddalającą skargę radni przyjęli 23 
głosami za, przy 1 wstrzymującym się.

W Komisji Rewizyjnej zaszły niewielkie zmiany 
osobowe – rezygnację z udziału w jej pracach 
złożył Jan Mura, proponując na swoje miejsce 
kolegę z BSR Józefa Cyrana, który wyraził na to 
zgodę, a radni jednogłośnie zaakceptowali.

Pytania i wnioski...
W tzw. „wolnych głosach” większość pytań, 

oświadczeń i wniosków skierowanych jest do 
prezydenta. Jego nieobecność na sali wcale 
jednak aktywności radnych nie zmniejszyła, 
a najwięcej notatek musiał zrobić wiceprezy-
dent M. Śmigielski. A długą listę aktualnych 
spraw rozpoczął wiceprzewodniczący F. Kurpanik, 
zwracając uwagę na problem zakłócających po-
rządek i nocną ciszę chuligańskich wyczynów grup 
młodzieży, najczęściej pod wpływem alkoholu, 
których efektem są dewastacje publicznego mie-
nia. Zaproponował on utworzenie specjalnych 
grup złożonych z funkcjonariuszy służb porządko-
wych w cywilu, którzy mieliby szczególną uwagę 
zwracać na przypadki sprzedawania alkoholu 
nieletnim. Zdaniem radnego, informacja o dzia-

łaniu takiej formacji działałaby odstraszająco, 
podobnie jak upublicznianie miejsc kontroli rada-
rowej. Wiceprezydent E. Ryszka zauważyła, że 
kontrole pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim 
są przeprowadzane, ale, jak na razie, na gorącym 
uczynku, co jest podstawą do odebrania koncesji, 
udało się przyłapać niewielu sprzedawców. Prak-
tyka, czy to w sklepach czy na dyskotekach, jest 
taka, że nieletni proszą o zakup starszych kolegów, 
a ci zazwyczaj nie odmawiają... St. Stajer zasygna-
lizował sprawę utrudnionego wyjazdu na ul. 
Wolną z ul. Partyzantów (w sąsiedztwie ul. Rejta-
na), czego konsekwencją był niedawny wypadek 
w tym rejonie. H. Ryszka poinformował o zainte-
resowaniu organizacji Caritas budynkiem dawne-
go przedszkola na Os. Korfantego w Niedobczy-
cach, gdzie mogłaby powstać placówka dla osób 
starszych i schorowanych. Pytał też o zaawanso-
wanie realizacji jego propozycji przeprowadzenia 
drogi w miejscu jednego z torowisk pod wiaduk-
tem na ul. Wodzisławskiej. Jak wyjaśniono, prze-
jazd w pobliżu podpory wiaduktu znajduje się  
w planie zagospodarowania przestrzennego, ale 
realizacja tego zamierzenia wymaga uzgodnień  
z PKP, a takie, póki co, nie były podejmowane.  
J. Mura pytał o możliwość wnoszenia uwag do 
planu przestrzennego zagospodarowania. Nim 
jednak do publicznego wglądu zostanie wyłożone 
studium uwarunkowań, będące podstawą do 
uwag, co nastąpi prawdopodobnie za kilka tygo-
dni, zapoznają się z nim radni zainteresowanych 
komisji RM i komisja urbanistyczno–architekto-
niczna. Andrzej Oświecimski (BSR) przypomniał 
prośbę o włączenie ulic Stawowej i Groborza do 
„grafiku” działań fotoradaru, poruszył też sprawę 
przejścia dla pieszych przez ul. Hallera w stronę 
targowiska, wyrażając opinię, że z powodu dużego 
ruchu pieszego należałoby inaczej zsynchronizo-
wać sygnalizację świetlną; postulował też, by po-
stawić znak ograniczający szybkość na ul. Miarki. 
Radny pytał również o los zabudowań przy ul. 
Przemysłowej 13 (koło Pamtransu) – są one wy-
stawione na przetarg, póki co, bez efektu. Jak 
wyjaśnił wiceprezydent Śmigielski, przyczyną tego 
jest prawdopodobnie brak parkingu i władze 
miasta rozważają koncepcję, by miejsca parkingo-
we dla tego obiektu zapewnić po drugiej stronie 
ulicy. Radny B. Drabiniok zaproponował, by 
projekty uchwał, już na wstępie ich powstawania, 
były konsultowane z przewodniczącymi komisji 
branżowych RM, co pozwoliłoby im lepiej zapo-
znać się z tematem uchwały. Dyskusję wzbudził 
poruszony przez radnego problem selektywnej 
zbiórki śmieci, a właściwie zapowiedź jednej z firm 
odbierających odpady, że za darmowe dotąd (tj. 
finansowane przez miasto) worki trzeba będzie 
płacić. B. Drabiniok wyraził obawy, że pojawią się 
kolejne dzikie wysypiska śmieci, należałoby więc 
z mającymi z miastem umowy na wywóz komu-
nalnych odpadów firmami przeprowadzić rozmo-
wy i dojść do jakiegoś porozumienia. Zapropono-
wał, by szefów firm władze miasta zaprosiły na 
posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej,  
a i on sam byłby zainteresowany udziałem w takim 

spotkaniu. Przewodniczący komisji K. Salamon 
podkreślił, że zapraszanie osób spoza komisji na 
jej posiedzenie leży w jego kompetencjach, przy-
pomniał też, że namawiał radnego Drabinioka do 
wstąpienia do komisji, którą kieruje. Do dyskusji 
włączył się radny T. Gruszka, przypominając, że 
do tej pory worki były finansowane z Funduszu 
Ochrony Środowiska i GW i może do tej koncep-
cji wrócić. J. Cyran, który w ub. kadencji, jako 
zastępca prezydenta, nadzorował sprawy ekologii, 
przypomniał, że zgodnie z przepisami i regulami-
nem utrzymania czystości i porządku przyjętym 
przez miasto, mieszkańcy gminy mają obowiązek 
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,  
a worki powinna dostarczyć firma, z którą miesz-
kaniec podpisał umowę na wywóz śmieci. Warun-
ki dostarczenia worków – odpłatnie lub nie –  po-
winny w takiej umowie się znajdować. Reszta jest 
kwestią świadomości ekologicznej mieszkańców... 
Radny Drabiniok zwrócił się również z pytaniem, 
kto finansuje roboty porządkowe wykonywane 
przez pracowników i sprzęt Rybnickich Służb 
Komunalnych wokół budowy Focus Parku, na co 
otrzymał odpowiedź, że ta właśnie firma, która 
zdeklarowała się również do naprawy nawierzch-
ni ul. Zamkowej i położenia na niej granitowego 
bruku; radny poruszył też sprawę długich kolejek 
do punktów doładowania e–biletu. Radny  
W. Brzózka podjął temat dokończenia budowy 
krytego basenu w Boguszowicach, szczególnie, że 
jak dotąd, nie wykorzystywano rezerwowanych na 
ten cel w budżecie miasta środków. Odpowiedzial-
ny za inwestycje wiceprezydent M. Śmigielski 
powiedział, że w 2007 roku mogą pojawić się 
możliwości starania się o środki unijne na ten cel. 
J. Piecha poinformował radnych, że jest w posia-
daniu dokumentów, w tym korespondencji z mi-
nister Rozwoju Regionalnego Grażyną Gęsicką, 
dotyczących kontrowersyjnych „żółtych tablic” 
ustawionych na drogach wjazdowych do miasta. 
Prezydent Rybnika imiennie przeprasza na nich 
kierowców za utrudnienia spowodowane budową 
kanalizacji. Pojawienie się tablic opozycja odebra-
ła jako przedwczesną kampanię wyborczą,  
a ożywiona dyskusja na ich temat, również na ła-
mach prasy, spowodowała, że z tablic zniknął 
emblemat Unii Europejskiej. Władze miasta 
tłumaczyły, że nie było specjalnych wytycznych  
z UE, jak tablice mają wyglądać, ale „gwiazdki” 
zamalowano, by, w kontekście wypowiedzi mini-
sterialnych urzędników, sytuacji nie zaogniać. 
Radny Piecha wnioskował, by sprawę tablic roz-
patrzyła Komisja Rewizyjna RM. Po kilku konsul-
tacjach, prowadzący posiedzenie F. Kurpanik 
wniosek taki poddał pod głosowanie – za było 12 
radnych, przeciw – 5, od głosu wstrzymało się 
również 5 radnych. Między zgłoszeniem wniosku 
a jego przegłosowaniem głos zabrało jeszcze kilku 
radnych. Radny Henryk Cebula (PiS) przywołał 
sprawę fatalnego stanu parkingów przy ul. Halle-
ra i M. Curie–Skłodowskiej, wyrażając obawę, że 
w razie opadów śniegu nie będzie możliwości jego 
odgarnięcia. M. Śmigielski rozważał możliwość 



Nim jednak rozpoczęła się debata nad budżetem, 
radny Jacek Piecha (PiS) przyznał, że złożony przez 
niego na poprzedniej sesji wniosek o zajęcie się 
przez Komisję Rewizyjną osławionymi już „żółtymi 
tablicami” na rogatkach miasta był nieprecyzyjny. 
Radny wniósł więc o rozszerzenie porządku obrad 
o ten właśnie temat i ponowne rozpatrzenie wnio-
sku. Radni BSR Józef Cyran, Jan Mura i Kazimierz 
Salamon kwestionując użyte we wniosku wyrażenie 
„...o sprawdzenie nieprawidłowości”, co może suge-
rować KR rozstrzygnięcie problemu, przekonywali, 
że należy zapis zmienić. Już po przegłosowaniu 
wprowadzenia nowego punktu do porządku obrad 
(za 14 głosów, przeciw – 11), przewodniczący Andrzej 
Wojaczek (PiS) zapewnił, że Komisja podejdzie 
do tematu uczciwie, wystąpił też do prezydenta  
o umożliwienie stawienia się przed nią pracowników 
UM. Dalszą dyskusję przewodniczący RM Marek 
Krząkała (PO) przesunął na moment omawiania 
projektu uchwały. Ostatecznie J. Piecha wniosek 
wycofał, o czym w dalszej części relacji.           

W cyklicznej informacji o pracach w mieście pre-
zydent Adam Fudali poinformował o zgromadzeniu 
ogólnym Związku Gmin i Powiatów Subregionu 
Zachodniego Woj. Śląskiego, na którym dokonano 
zmiany przewodniczącego (więcej na str. 19), przed-
stawił też uchwałę swojego autorstwa dotyczącą 
przygotowywanej ustawy o metropoliach, która może 
grozić aglomeracjom takim jak rybnicka, bielska czy 
częstochowska marginalizacją. Członkowie Związku 
domagają się, i w tej sprawie wystosowali pismo do 
wojewody, a pośrednio do premiera RP, by, obok 
metropolii, w treści ustawy zaistniały również subre-
giony. Prezydent przedstawił też sprawozdanie z dzia-
łalności funkcjonującej przy prezydencie miasta Ko-
misji Bezpieczeństwa i Porządku (do tematu wrócimy 
niebawem). Przekazał też informację o podpisaniu 
ostatniego, planowego kontraktu na budowę kana-

lizacji (więcej str. 18), nowym inwestorze w specjalnej 
strefie ekonomicznej, który rozpocznie produkcję 
syntetycznego gipsu (czytaj też na str. 19). Mówił też 
o staraniach miasta o pozyskanie kolejnego atrybutu 
Rady Europy – plakietki oraz dużych szansach na 
dodatkowy 1 mln zł z budżetu ministra kultury na 
remont Domu Kultury w Boguszowicach.

Debatę nad budżetem...
...na rok 2007 rozpoczął przewodniczący  

M. Krząkała od przypomnienia uchwały z ub. 
roku regulującej przebieg sesji budżetowej.  Projekt 
uchwały wraz z ostatnimi zmianami przedstawił skarb-
nik Bogusław Paszenda, a M. Krząkała odczytał opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej (czytaj na str. 49) 
Przybliżając ideę tworzenia budżetu, prezydent A. Fu-
dali mówił o zapewnieniu w nim finansowych środków 
na bieżące funkcjonowanie miasta i jego zrównoważony 
rozwój. Przypomniał dotychczasowe priorytety, którymi 
w prowadzeniu polityki finansowej w dalszym ciągu bę-
dzie się kierował. A są to: kontynuacja budowy kanaliza-
cji, poprawa układu komunikacyjnego i pozyskiwanie 
środków bezzwrotnych; nowym, ale bardzo ważnym 
priorytetem będzie... oszczędzanie. Przypomniał, że 
budżet zawiera również wydatki na zadania, które,  
w razie braku pozytywnych rozstrzygnięć w konkur-
sach na ich dofinansowanie środkami zewnętrznymi, 
będą wykreślane; zabezpieczono w nim również 
środki własne niezbędne do realizacji takich zadań. 
Stąd już wiadomo, że budżet będzie dokumentem 
dynamicznym, podlegającym zmianom w ciągu roku 
budżetowego. Prezydent nie krył też zagrożeń – są 
nimi wzrost kosztów kanalizacji związany z zerwaniem 
kontraktów i toczącym się postępowaniem sądo-
wym z firmą Hydrobudowa 9 oraz spór podatkowy  
z elektrownią „Rybnik” – w sumie chodzi o kwotę ok. 
40 mln zł, których utrata byłaby dla budżetu wielkim 
problemem.  

Sesja budżetowa Rady Miasta

Po raz pierwszy od początku funkcjonowania odrodzonego po roku ’90 samorządu, uchwała 
budżetowa została przyjęta większością...głosów wstrzymujących się. Taką decyzję podjęło 14 
radnych, 11 było za. Nieprzychylne dla budżetu opinie i wstrzymanie się od głosu radnych 
wszystkich ugrupowań poza Blokiem Samorządowym Rybnik, są dokładną ilustracją 
paradoksalnego, zdałoby się, hasła „za, a nawet przeciw...”

Za, a nawet przeciw...
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ewentualnego wyrównania nawierzchni 
tłuczniem. Radny upomniał się też o napra-
wę nawierzchni ul. Zygmunta Starego  
w Niedobczycach. Radny J. Lazar z kolei 
skarżył się na brak zatoczek autobusowych 
oraz wiat na przystankach w Orzepowicach 
przy ul. Rudzkiej. T. Gruszka zwrócił uwagę 
na fatalny stan łączącej Chwałowice z Bogu-
szowicami ul. Błękitnej, która mogłaby 
udrożnić ruch w kierunku Tesco i Makro. Jak 
wyjaśniał znający temat J. Cyran, kopalnia 
praktycznie tej drogi nie potrzebuje i ten 
krótki odcinek miasto mogłoby wyremonto-
wać.  Kopalnia jest  zaangażowana  
w przedłużenie ul. Świerklańskiej, która 
prowadzić będzie wzdłuż hałdy i wyjdzie 
koło „Maranty”, ale to jest kwestia ok. 
dwóch lat. Radny Józef Skrzypiec (BSR) 
poruszył sprawę przystanku w pobliżu „sta-
rego” kościoła przy ul. Rudzkiej i linii auto-
busowej biegnącej kiedyś tą ulicą  
w kierunku dzielnic zachodnich. Zarówno 
linia, jak i przystanek, został przed wielu laty 
zlikwidowany, a w ub. roku reaktywowany 
dzięki wprowadzeniu linii nr 7, ale tylko  
w kierunku południowym, nie dając możli-
wości np. mieszkańcom Wawoka dojazdu  
w bezpośrednie sąsiedztwo kościoła. Radny 
prosił o przemyślenie ewentualnych zmian. 
A zastanawiając się nad zagospodarowa-
niem młodzieży wolnego czasu,  poddał pod 
rozwagę budowę skateparku pod dachem. 
Rozrywką dla młodych ludzi zainteresował 
się również W. Brzózka, przypominając 
deklarację hipermarketu Carrefour sfinan-
sowania budowy lodowiska. Wiceprezydent 
Ewa Ryszka wyjaśniła, że nie była to dekla-
racja, ale raczej wstępne rozmowy o takiej 
możliwości, zaś radny J. Lazar rzucił pomysł, 
że lodowisko można zbudować w niecce 
basenu w Kamieniu. 

Na zakończenie sesji, co nastąpiło  
o nietypowej dla posiedzeń RM porze, czyli 
parę minut po godz. 21.00, noworoczne ży-
czenia radnym i przedstawicielom władz mia-
sta złożył wiceprzewodniczący F. Kurpanik, 
dając nadzieje, że rekord ten zostanie jeszcze 
pobity...                                                       S, r
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Po tym wstępie prezydent omówił budżet na rok 
2007, przedstawiony radnym w formie przejrzystej 
prezentacji wizualnej. Po stronie dochodów 
zamyka się on kwotą ponad 583 mln zł, zaś 
zaplanowane wydatki wyniosą ponad 662 mln 
zł. Wszelkie wolne środki  przekazywane będą 
na zmniejszenie deficytu planowanego w tym 
roku na ponad 79 mln zł. Planowane na koniec 
2007 roku zadłużenie całkowite miasta to kwota 
prawie 197 mln zł. Wskaźnik zadłużenia wynosi 
31,8% (przy wskaźniku dopuszczalnym 60%), zaś 
wskaźnik obsługi długu – 3,36% (max. 15%). 

Na inwestycje przeznaczonych zostanie ponad 
325,6 mln zł, tj. prawie 49,17% całości wydatków 
(w roku 2006 – 37,11%), a dodać trzeba wydatki 
majątkowe z Gminnego i Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska. Największym źródłem 
finansowania inwestycji będą środki zewnętrzne  
w wysokości ponad 202 mln zł, w tym środki unijne 
– ponad 195 mln zł. W sumie środki zewnętrzne 
stanowią 59,68% kosztów wszystkich inwestycji. 
Razem ze środkami nieinwestycyjnymi, środki 
bezzwrotne wyniosą ponad 211 mln zł. Tego-
roczny koszt budowy kanalizacji wyniesie ponad 
217 mln zł. Kontynuowana będzie modernizacja 
Drogi Krajowej nr 78 (ponad 34 mln zł), budowa 
kilku etapów obwodnicy (4,75 mln zł). Prezydent 
przybliżył też radnym dalsze plany modernizacji 
układu komunikacyjnego miasta, której głównym 
celem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego  
w kierunku autostrad A1 i A4. By go zrealizo-
wać, w całym powiecie rybnickim trzeba będzie 
wykonać ponad 14,6 km dróg, czego szacunkowy 
koszt wyniósłby 91 mln zł. Rybnikowi i Żorom  
w unijnej perspektywie finansowej 2007–2013 
przyznano 24 mln euro (dla Rybnika 14,5 mln 
euro) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego 
na ten właśnie cel. Kwota ta znalazła swoje miejsce 
w Wieloletnich Planach Inwestycyjnych, a realiza-
cja tego zadania będzie zależna od harmonogramu 
unijnych procedur. 

Prezydent zapowiedział, że dwie inwestycje, 
których budowa planowana jest przy współudziale 
środków pomocowych – przedszkole w dzielnicy 
Paruszowiec–Piaski i kryty basen w Boguszowicach 
– będą realizowane niezależnie od rozstrzygnięć 
konkursowych.

Wydatki bieżące planowane są na kwotę ponad 
336 mln zł, o 13,7 mln więcej niż w roku ub. Wydat-
ki budżetowe na oświatę wyniosą ogółem ponad 
148,5 mln zł, zaś subwencja oświatowa to kwota 
ponad 92,3 mln zł; miasto ze swojego budżetu 
dopłaci ponad 54 mln zł.  (Skrócone omówienie 
budżetu w „Monitorze Miejskim” na str. 46, prezen-
tacja do wglądu na stronie www.rybnik.pl).

Po omówieniu budżetu prezydent zwrócił się 
tradycyjnie do radnych o jego przyjęcie. Oficjalne 
stanowisko Komisji Finansów przedstawił jej prze-
wodniczący Stanisław Stajer (Inicjatywa Obywatel-
ska „Nasz Rybnik”), podkreślając wielogodzinne 
debaty na forum KF i komisji branżowych. O do-
konanie poprawek w projekcie wnioskowały trzy 
komisje. Najbardziej istotny był wniosek Komisji 

Przemysłu Górniczego i Ekologii, która wniosła  
o przeznaczenie całości opłaty eksploatacyjnej 
dla dzielnic górniczych. Projektodawca czyli pre-
zydent nie wyraził na to zgody, wyrażając opinię,  
że dochody z poszczególnych dzielnic nie mogą się 
przekładać bezpośrednio na ich finansowanie, po-
nieważ budżet określa zadania dla całego miasta, 
jako jednego organizmu. Do tematu gmin górni-
czych wrócono na sesji, a prezydent przedstawił 
prezentację pokazującą wydatki na poszczególne 
dzielnice w kontekście wypracowanych przez nie 
wpływów do miejskiego budżetu. Szczególna 
dysproporcja była widoczna w dzielnicach, gdzie 
budowana jest kanalizacja. Opozycyjni radni ode-
brali ten argument jako manipulację, próbującą 
ukryć fakt, że oprócz kanalizacji (!), robi się dla 
tych dzielnic niewiele... 

Komisja Finansów zaakceptowała ostatecz-
nie projekt budżetu w przeddzień sesji, już po 
naniesieniu ostatnich zmian, 8 głosami za i przy 
3 wstrzymujących się. Na zakończenie St. Stajer 
zwrócił uwagę na brak prognozy długu na lata 
następne.

Ponieważ na wcześniejszych etapach pracy  
w komisjach budżet był wielokrotnie przez rad-
nych omawiany, przewodniczący M. Krząkała 
zaproponował, zamiast indywidualnej debaty, 
przedstawienie opinii poszczególnych ugrupowań 
przez przewodniczących klubów radnych. Ge-
neralnie, poza radnym Romualdem Nieweltem, 
który wskazywał pozytywne strony tego doku-
mentu, pozostali: Piotr Kuczera (PO), Tadeusz 
Gruszka (PiS) i Stanisław Stajer (IO „Nasz Ryb-
nik”) wypowiedzieli się zdecydowanie krytycznie, 
zapowiadając wstrzymanie się od głosu. (Opinie te 
w oryginalnym brzmieniu oraz szerszą wypowiedź 
prezydenta A. Fudalego w zwartej formie zawiera-
jącej odpowiedź na krytykę budżetu publikujemy 
tuż po relacji z sesji.) Urażeni wypowiedzią prezy-
denta radni St. Stajer i A. Wojaczek zgłosili chęć 
zabrania głosu, jednak przewodniczący Marek 
Krząkała, postępując zgodnie z przywołaną na 
wstępie debaty uchwałą Rady Miasta regulującą 
przebieg sesji budżetowej i nie chcąc dopuścić 
do mogącej trwać wiele godzin wymiany zdań, 
nie wyraził na to zgody. Po kilkuminutowej prze-
rwie „na ochłonięcie” zarządził głosowanie nad 
uchwałą budżetową. Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami, za głosowało 11 radnych BSR, 
zaś pozostali wstrzymali się od głosu.    

Inkasentów dwóch
Jednogłośnie radni przyjęli uchwałę  

w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty 
skarbowej. Wraz z początkiem roku weszła  
w życie nowa ustawa o opłacie skarbowej, która 
zniosła możliwość uiszczania tej opłaty znaczkami 
skarbowymi. Zgodnie z obowiązującymi obecnie 
przepisami, dokonuje się jej gotówką w kasie lub 
bezgotówkowo na rachunek, a Rada Miasta może 
zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, 
wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagro-
dzenia za inkaso. Z tej możliwości radni skorzystali,  

wyznaczając na inkasentów opłaty skarbowej Bank 
Spółdzielczy w Żorach (punkt kasowy znajduje się 
w budynku Starostwa Powiatowego) i Dominet 
Bank SA w Lubinie (punkt w budynku Urzędu 
Skarbowego). Ustalili też wynagrodzenie za inkaso 
w wysokości 2% pobranych kwot. 

— Ta propozycja to wyjście naprzeciw miesz-
kańcom miasta — mówił referujący uchwałę 
B. Paszenda, gdyż ułatwi ona wnoszenie opłaty 
skarbowej przez osoby załatwiające swoje sprawy 
w Starostwie (rejestracja pojazdów, sprawy z za-
kresu architektury, budownictwa, geodezji i in...) 
czy Urzędzie Skarbowym (rejestracja podatników 
VAT, zaświadczenia, pełnomocnictwa itp). 

Powtórka z pożyczki
Radni dokonali zmian w uchwale w spra-

wie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej w ul. Wodzisławskiej, na odcinku 
od ul. Sławików do ul. Łanowej. Podejmując 
uchwałę w maju ub. roku, Rada Miasta wyraziła 
zgodę na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 
2 356 441,00 zł, określonej wówczas na podstawie 
kosztorysów inwestorskich. Okazało się jednak,  
że wymaga ona skorygowania do obecnego pozio-
mu kosztów wynikających z przeprowadzonej pro-
cedury przetargowej, czyli do kwoty 2.177.407,00 zł.  
Pożyczka z WFOŚiGW zostanie udzielona na 
preferencyjnych zasadach i może zostać umorzona 
w wysokości 50% po spełnieniu kilku warunków 
(m.in. gdy zadanie zostanie zrealizowane w termi-
nie i spłacone będzie co najmniej 50% udzielonej 
pożyczki). Projekt przyjęto jednogłośnie.   

Praca jest, chętni też? 
Przyjęty został Plan potrzeb gminy Rybnik  

w zakresie wykonywania prac społecznie użytecz-
nych na 2007 rok. Prace wskazane w planie będą 
wykonywać osoby bezrobotne z terenu gminy, 
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Rybniku, które utraciły prawo do zasiłku i ko-
rzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Takich 
osób jest 824, nie wiadomo jednak czy wszyscy 
zechcą pracować, bo w ubiegłym roku, kiedy po 
raz pierwszy plan obowiązywał, 61 bezrobotnych 
odmówiło. Co więcej, nie wszystkie ze 197 osób, 
które zdecydowały się skorzystać z przedstawionej 
oferty, wykonywały zajęcia sumiennie. — Nie 
jest tak, że osoby te podchodzą do składanych im 
propozycji z „hurraoptymizmem”. Wielu nie było 
zainteresowanych pracą, a ci którzy się zdecydowali, 
już po paru dniach rezygnowali lub pojawiali się  
w pracy pijani. Część, po przejściu szkoleń, wyposa-
żeniu w sprzęt i odzież ochronną po prostu znikała 
... — podsumowała wiceprezydent Ewa Ryszka. 
Potwierdziła jednak, że i w tym gronie znajdowały 
się osoby wartościowe i rzetelnie wykonujące 
powierzone im zadania. 

Na bezrobotnych, którzy zdecydują się pod-
jąć pracę, czeka wynagrodzenie w wysokości  
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nie niższej niż 6,20 zł za każdą przepracowaną go-
dzinę, przy czym czas pracy nie będzie przekraczał 
10 godzin tygodniowo. Zdaniem Henryka Ryszki 
(BSR), który mówił o korzyściach takich prac, 
godzin jest zbyt mało, ale jak wyjaśniała E. Ryszka, 
taki jest wymóg ustawowy. Koszty związane z wy-
konywaniem prac społecznie użytecznych pokryją 
jednostki, w których będą się one odbywać, przy 
czym 60% minimalnej kwoty świadczenia przysłu-
gującego bezrobotnemu będzie refundowane ze 
środków Funduszu Pracy. W planie, który radni 
przyjęli jednogłośnie, uwzględniono rodzaje, miej-
sce, liczbę godzin i okres wykonywania tych prac.  
I tak dla przykładu w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej od stycznia do kwietnia br. konieczne 
będzie utrzymywanie porządku na zewnątrz i we-
wnątrz budynku, dokonywanie napraw bieżących  
i sprzątanie, w Ośrodku Leczniczo–Rehabilitacyj-
nym im. Jana Pawła II zajęcie znajdą dwaj męż-
czyźni, którzy wykonywać będą prace stolarskie  
i elektryczne, a w rybnickim Domu Dziecka do 
obowiązków jednej z pań należeć będzie praso-
wanie, maglowanie i drobne szycia. Wśród 11 
podmiotów, w których organizowane będą prace 
społecznie użyteczne, znalazły się również Zespół 
Ognisk Wychowawczych, Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej i Psychoterapii, Rybnickie Służby 
Komunalne, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 
Zarząd Zieleni Miejskiej, Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ośrodek Adop-
cyjno–Opiekuńczy. 

W czasie dyskusji Bronisław Drabiniok (PO) 
stwierdził, że w ubiegłym roku bezrobotnym 
oferowano „mniej ambitne” stanowiska pracy, 
podczas gdy obecnie proponowane są zajęcia dla 
fachowców – elektryków czy stolarzy. — To nie 
są wykwalifikowani pracownicy — odpowiadała 
E. Ryszka tłumacząc, że zanim osoby rozpocz-
ną pracę, zostaną odpowiednio przeszkolone  
i wyposażone, ale zadania jakie będą wykonywać 
z pewnością nie należą do skomplikowanych: 
— Czasami konieczne jest jedynie wymienienie bez-
piecznika czy żarówki lub przykręcenie śruby — wy-
jaśniała. Andrzej Oświecimski (BSR) stwierdził, 
że miał już do czynienia z takimi pracownikami,  
a ich pracę oceniał dobrze; pytał jednak czy Plan ... 
stwarza możliwość, by osoby zainteresowane mo-
gły odpracować zaległości czynszowe. — To dwie 
różne sprawy — odpowiadała E. Ryszka, a prace 
społecznie użyteczne chwalił R. Niewelt, zwracając 
również uwagę na inną korzyść – objęcie bezrobot-
nego ubezpieczeniem. Wiceprezydent wyjaśniała 
ponadto, że zapotrzebowanie na pracowników 
zgłaszali szefowie poszczególnych jednostek, które 
będą pokrywać 40% kwoty świadczenia przysługu-
jącego bezrobotnym. Mówiła też, że bez względu 
na liczbę, zawsze brakować będzie pracowników, 
którzy zapewnialiby porządek na klatkach scho-
dowych, w parkach, czy na osiedlach. 

Bezrobotni, którzy zrezygnują z podjęcia zapro-
ponowanej im pracy, zgodnie z wymogami ustawy, 
zostaną z PUP wyrejestrowani. Ta informacja,  

o którą pytał B. Drabiniok, zakończyła dyskusję, 
a uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Krwiodawcy „za friko”
Zmieniając Regulamin przewozu osób, bagażu 

lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji 
miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu 
Zbiorowego, radni wprowadzili udogodnienia 
dla niektórych pasażerów. Uprawnienia do bez-
płatnych przejazdów zyskają zasłużeni honorowi 
dawcy krwi I stopnia (kobiety, które oddały 15 
litrów krwi i mężczyźni – dawcy 18 litrów krwi), 
na podstawie legitymacji PCK Zasłużony Dawca 
Krwi I Stopnia wraz z dokumentem tożsamości. 
Jak wyjaśniała wiceprezydent Joanna Kryszczy-
szyn, zwolnienie dotyczy obecnie 18 osób. Takie 
rozwiązanie funkcjonuje już w innych miastach,  
a jednogłośną decyzją radnych, po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego, obowiązywać będzie również 
w Rybniku. Choć nie wszyscy radni podeszli do 
tematu bezkrytycznie – B. Drabiniok podkreślił, 
że wprawdzie nie jest przeciwny funkcjonowaniu 
tej ulgi, uważa jednak, że mnożenie przywilejów 
dla pewnych grup społecznych przywołuje czasy 
socjalizmu. O zmniejszaniu ilości ulg mówił też  
H. Ryszka, a J. Kryszczyszyn podkreślała, że krwio-
dawcy robią wiele dobrego dla społeczeństwa, więc 
należy im się „dowód wdzięczności”.

    

Uchwała widmo... 
... czyli rzecz o projekcie, któremu poświę-

cono sporo uwagi, by ostatecznie wycofać 
go z porządku; jednak nie na długo. Sprawa 
dotyczyła zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania 
zasadności ustawienia tablic informacyjnych  
w ramach projektu „Budowa systemu kanalizacji 
sanitarnej w Rybniku” pt. „Kampania promocyjna 
projektu ISPA/FS”. Do jej uchwalenia jednak 
nie doszło – najpierw przez niedopatrzenie radni 
nie otrzymali treści uchwały, sugerowano więc, 
by rozpatrzyć ją na następnej sesji lub po prostu 
... przeczytać. Potem R. Niewelt zwrócił uwagę 
na procedurę wnoszenia projektów uchwał pod 
obrady i zarzucił wnioskowi PO brak opinii radcy 
prawnego, podpisów wnioskodawców i zbyt późne 
przedstawienie projektu radnym. Z kolei A. Fu-
dali zaproponował, by w uchwale zapisać, że o jej 
przyjęcie wnioskuje nie tylko klub radnych PO, ale 
i prezydent, na co P. Kuczera przystał. Po zwołanej 
przerwie, głos ponownie zabrał R. Niewelt, który 
powołując się na statut RM, zgłosił wniosek, by 
ze względu na wspomniane uchybienia, uzupeł-
niony już projekt rozpatrywać na następnej sesji.  
W odpowiedzi J. Piecha stwierdził, że głosowanie 
wniosku nie będzie konieczne, gdyż proponuje 
wycofanie uchwały z obrad. Zauważył jednak, że 
nierozstrzygnięta pozostaje kwestia na czym ma 
polegać i jak ma wyglądać opinia radcy prawnego 
w sprawie zgłaszanego projektu. Przeprosił też 
radnego R. Niewelta za uszczypliwą uwagę skie-
rowaną pod jego adresem. Zapewnił też, że wy-
cofanie uchwały oznacza jedynie jej przesunięcie  

w czasie, a nie rezygnację z wyjaśnienia tematu,  
bo jak mówił „w świetle ostatnich podwyżek po-
datków zasadna wydaje się szczegółowa kontrola 
wszystkich wydatków, szczególnie tych, co do słusz-
ności których pojawiają się olbrzymie wątpliwości. 
Myślę, że prezydent i BSR tego się nie boją, bo jak 
mniemam wszystko jest legalne. Tym niemniej 
dobrze, by KR wszystko sprawdziła. — Mnie rów-
nież zależy na tym, by sprawa została wyjaśniona 
— odpowiadał prezydent.          

A jednak się odbędą...  
Kolejnej uchwały nie było w planie obrad, 

ale decyzją przewodniczącego RM została do 
porządku wprowadzona. Jej pojawienie się 
wywołało niemałą burzę, a gorąca dyskusja 
zakończyła się głosowaniem aż 27 uchwał. 
Sprawa pozornie nie wydawała się trudna – do-
tyczyła zarządzenia przez Radę Miasta wyborów 
do rad dzielnic, gdyż w marcu i kwietniu kończą 
się ich 4–letnie kadencje. Pozornie, bo wybory 
przeprowadza się w oparciu o statuty dzielnic  
i to one właśnie stały się przysłowiową „kością nie-
zgody”. Jedyną osobą, która głosowała przeciwko 
włączeniu uchwały do porządku obrad był wice-
przewodniczący RM Franciszek Kurpanik (PO), 
który zwrócił uwagę na fakt, że statuty dzielnic 
zostały wprawdzie zatwierdzone przez wojewo-
dę, ale ten nakazał przeprowadzenie konsultacji 
społecznych na ich temat. Te, mimo że się odbyły,  
a uwagi wniesiono, nie zostały uwzględnione, więc, 
jak mówił radny, sprawy nie dokończono, a to 
może wpłynąć na zakwestionowanie 27 statutów. 
F. Kurpanik twierdzi, że statuty wymagają zmiany, 
bo skutecznie ograniczają kompetencje rad dziel-
nic, a te nie mają realnej możliwości wpływania na 
decyzje prezydenta. Zdaniem radnego mamy do 
czynienia z „ubezwłasnowolnieniem rad dzielnic” 
i podejmowaniem decyzji „z góry”, co nie ma 
nic wspólnego z samorządnością. Tymczasem, 
jak uważa wiceprzewodniczący, należy pozwolić 
radnym wpływać na przemiany i rozwój dzielnicy, 
a co za tym idzie i całego miasta. F. Kurpanik 
przekonywał, że poprzednia RM nie wykonała 
do końca poleceń wojewody, postulował zatem, 
by przesunąć wybory w dzielnicach na późniejszy 
termin. — W dzielnicach nie będzie „bezkrólewia”, 
bo do następnych wyborów może działać wyłącz-
nie Zarząd dzielnicy. Ogłośmy wybory w oparciu  
o nowy, dobry statut — mówił. — Wybierzmy mniej-
sze zło. Radny przedstawił też wniosek, by w trybie 
pilnym Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa 
zajęła się dokończeniem problematyki związanej  
z przeprowadzonymi już konsultacjami społeczny-
mi i w jak najszybszym czasie przedstawiła nowe 
projekty statutów pod obrady RM. Nie był to jedy-
ny zgłoszony wniosek – wszystkie 4 pod głosowanie 
poddano w końcowej części dyskusji.  

Obawy, co do możliwości zakwestionowania 
statutów zgłosił też B. Drabiniok. Radny propo-
nował, by unikając pośpiechu, zapobiec sytuacji,  
w której Wojewódzki Sąd Administracyjny odwoła 
wszystkie nowo wybrane zarządy i rady dzielnic. 
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Radził, by nie powtarzać wcześniejszych błędów, 
kiedy to inne uchwały RM były unieważniane,  
co zdaniem radnego, nie przynosiło miastu chluby. 
Pośpiech w działaniu odradzał też A. Wojaczek, 
który podobnie jak wiceprzewodniczący RM, 
mówił że należy respektować żądania rad dzielnic  
i krytykował sposób pracy nad statutami w po-
przedniej kadencji. Z kolei szef Komisji Samo-
rządu i Bezpieczeństwa Stanisław Jaszczuk (PiS) 
przekonywał, że czas może mieć kluczową rolę,  
a trudno określić, jak długo potrwają prace nad 
statutami: — Pewne jest, że kadencje rad dzielnic 
kończą się w marcu. Zaryzykujmy więc! O wygasa-
jącej czteroletniej kadencji rad mówił też H. Rysz-
ka, a Benedykt Kołodziejczyk (PO) przekonywał,  
że zmiany statutów będą miały jedynie kosmetycz-
ny charakter. Do dyskusji ponownie włączył się  
F. Kurpanik dowodząc, że poprzednia RM praco-
wała nad statutami ponad 2 lata, a mimo to nie są 
one gotowe, za co winę ponosi BSR. H. Ryszka 
ripostował, że nad statutami RD pracowali nie tyl-
ko radni BSR, a niemożliwością jest uwzględnienie 
wszystkich zgłaszanych uwag, gdyż żaden ze statu-
tów nie zostałby opracowany. Zawiłość sytuacji na 
prośbę Michała Chmielińskiego (BSR) wyjaśniała 
radca prawny Łucja Pierchała. Przypomniała, 
że statuty dzielnic zostały uchwalone w marcu 
2006 r., jednak po upływie ok. 2 miesięcy woje-
woda zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące trybu 
konsultacji społecznych. Tłumaczono, że zostały 
one przeprowadzone solidnie, ale nieformalnie, 
w sposób nie wynikający z uchwały RM, która 
ten tryb ustalała. Gmina zobowiązała się więc, że 
ponownie przyjrzy się i uprości obowiązujący tryb 
konsultacji. Tak też się stało i w czerwcu ub. roku 
RM przyjęła uchwałę o sposobie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych i na jej podstawie, konsul-
tacjom poddane zostały nowe projekty statutów. 
Zakończono je we wrześniu, ale natłok pracy, 
koniec jednej kadencji i początek drugiej, sprawiły, 
że do podsumowania gotowych już konsultacji  
i uchwalenia nowych statutów, nie doszło. Łucja 
Pierchała: — Jeżeli obecnie Rada podejmie ryzyko 
zarządzenia wyborów, trzeba mieć świadomość,  
że będą się one odbywać na podstawie statutów, 
które może zakwestionować wojewoda. (...) 
Jednak żeby to zrobić musi napisać 27 skarg, bo 
tyle jest uchwał. Jeśli natomiast Rada podsumuje 
dotychczas wykonaną pracę i w najbliższym czasie 
uchwali statuty, na ich podstawie można zarządzić 
wybory. Drugie z rozwiązań wiąże się jednak  
z upływem czasu, co oznacza, że dojdzie do sytuacji 
kiedy kadencje rad dzielnic się skończą, a nowych 
władz nie będzie. Istnieje jednak możliwość,  
by pracę kontynuowały jedynie zarządy dziel-
nicy, co zdaniem Ł. Pierchały, nie jest niczym 
nadzwyczajnym i takie okresy mają prawo się 
zdarzyć. W opinii Kazimierza Salamona (BSR), 
wybory należy zwołać w przewidzianym terminie  
i równolegle pracować nad statutami. O przestrze-
ganiu kadencyjności, pozbawieniu dzielnic swoich 
reprezentacji i „wymuszaniu demokracji” mówił 
też R. Niewelt, który zapowiedział, że w spra-
wie wyborów do rad dzielnic BSR wstrzyma się  

od głosu, decyzję pozostawiając dużym ugrupowa-
niom zasiadającym w RM. Zgłosił też propozycję, 
by uniemożliwić pobieranie diet przez osoby, 
które, mimo zakończenia kadencji, nadal pełnić 
będą funkcje w Radzie Dzielnicy. Pomysł ten  
St. Jaszczuk nazwał „wyjątkowym” i przyznał, że 
jeszcze przed rozpoczęciem dyskusji był przeko-
nany, by wybory ogłosić zgodnie z terminem, ale 
obecnie tej pewności już nie ma. Następnie 12 
głosami za, 6 przeciw i 5 wstrzymujących się radni 
przyjęli wniosek R. Niewelta, by w przypadku prze-
dłużenia się kadencji rad dzielnic, przewodniczący 
zarządów nie pobierali diety. Tuż po głosowaniu 
okazało się jednak, że nie wszyscy brali w nim 
udział. Jedną z takich osób był J. Piecha, który 
stwierdził, że ze względu na nieprecyzyjne sfor-
mułowanie wniosku w głosowaniu nie uczestniczył, 
bo nie wiedział nad czym głosuje: — Nie istnieje 
coś takiego jak „przedłużenie kadencji” — przeko-
nywał, a A. Wojaczek zabiegał o udostępnienie 
imiennego wydruku, na podstawie którego można 
by ustalić kto jak głosował. M. Krząkała mówił,  
że nie ma takiej potrzeby, studził emocje i zalecał, 
by „nie robić z Rady Miasta pośmiewiska”. Potem 
pod głosowanie trafił wniosek radnego F. Kurpa-
nika, który również został przyjęty (14 głosami 
za, przy 5 przeciwnych i 3 wstrzymujących się),  
a następnie wniosek T. Gruszki, by na 20 stycznia, 
zwołać w omawianej sprawie nadzwyczajną sesję. 
Pomysł nie spodobał się wielu radnym, a prezydent 
zwrócił uwagę na procedury związane z przygoto-
waniem sesji i czas pracy urzędników, który i bez 
tego jest wydłużany. Pod adresem Rady Miasta 
padło też kilka cierpkich słów: — Tak słabej Rady 
jeszcze nie widziałem. POPiSaliście się! — mówił 
A. Fudali. Uwaga wzbudziła sprzeciw radnych, 
którzy do wypowiedzi prezydenta odwoływali się 
jeszcze w końcowej części sesji, w wolnych głosach 
i wnioskach. Natomiast Ł. Pierchała przypomniała 
radnym procedury zwoływania posiedzeń; mówiła, 
że materiał sesyjny powinien być przygotowany 
na 7 dni przed sesją. Wyrażała też wątpliwość, by  
w czasie zaledwie kilku dni komukolwiek udało 
się zmierzyć z materią 27 statutów, uwzględniając 
przy tym wszystkie wnioski zgłaszane podczas kon-
sultacji i gorący w wielu dzielnicach temat granic.  
Ł. Pierchała omówiła też drogę legislacyjną po-
dejmowanych uchwał, ponownie zwracając uwagę 
na czasochłonność tych procedur. T. Gruszka wy-
cofał się więc ze swojego wniosku, choć twierdził,  
że sprawa jest pilna, a skoro radni pobierają diety, 
to powinni być do dyspozycji miasta. Na zakoń-
czenie głosowano jeszcze wniosek Grzegorza 
Juzka (PO) w sprawie przeprowadzenia wyborów  
w dzielnicach, w oparciu o obowiązujące obecnie 
statuty, który zyskał akceptację radnych 17 głosami 
poparcia, 4 przeciwnymi i 3 wstrzymującymi się.  
Po przerwie radni podjęli kolejno 27 uchwał  
(w większości stosunkiem 14 za przy 11 wstrzymu-
jących się) w sprawie zarządzenia terminów wybo-
rów do rad dzielnic (Szczegółowy harmonogram  
wyborów do rad dzielnic na str. 15).    

O budżecie raz jeszcze
Skoro radni nie mieli możliwości wygłosze-

nia indywidualnych opinii na temat nowego 
budżetu przy jego omawianiu, skorzystali  
z możliwości, jaką daje punkt Wnioski, 
oświadczenia, interpelacje i pytania. St. Stajer 
rozpoczął od uwag na temat budowy kanaliza-
cji, dowodząc, że nikt nigdy nie kwestionował 
zasadności realizacji tego zadania w mieście; na-
wiązał też do „inwestycji produkcyjnych”, których  
w mieście brakuje, a które utożsamiał z działalno-
ścią specjalnej strefy ekonomicznej, zaniechanej 
zdaniem radnego, przez dwie kadencje. Kolejny 
raz St. Stajer zauważył, że szkolnictwo wyższe 
nie jest zadaniem własnym gminy, dlatego nie 
należy „robić prezentów” innym gminom, których 
mieszkańcy studiują w Zespole Szkół Wyższych. 
Radny wyraził ubolewanie, że dla kampusu po-
zyskano tak mało dotacji, wykorzystując miejskie 
pieniądze, a kolejnym „prezentem” nazwał 450 tys. 
zł, które miasto przeznaczy na częściowe pokrycie 
opłat za c.o. uczelni tworzących ZSW; zalecał więc 
korzystanie ze środków zewnętrznych. Wspo-
mniał również o selektywnej zbiórce odpadów  
i zaskoczeniu, z jakim mieszkańcy przyjęli fakt, 
że muszą kupować worki na odpady, do tego w 
siedzibie spółek, z którymi mają podpisane umo-
wy. Zdaniem radnego na skutki nie trzeba będzie 
długo czekać – w domowych piecach spalane będą 
plastiki, a śmieci trafią do lasów. Dlatego St. Stajer 
postulował powrót do dotychczasowych, spraw-
dzonych metod. Jan Mura (BSR) poinformował, 
że przed cmentarzem, mieszkańcy Boguszowic, 
Gotartowic i Kłokocina mogą już kupić worki 
firmy „Transgór” i takie rozwiązanie jest dla nich 
sporym ułatwieniem. W dalszej części sesji Wal-
demar Brzózka (PiS) pytał o termin przetargu na 
budowę basenu na osiedlu w Boguszowicach, zaś 
B. Drabiniok o procedury przetargowe na budowę 
kanalizacji w Zebrzydowicach. Pytany o likwidację 
WFOŚiGW i zakładów budżetowych oraz ewentu-
alnego wpływu takich decyzji na miejskie budżety, 
prezydent odparł, że nie ma na ten temat wiedzy, 
a w przeszłości już bywały takie zapowiedzi, ale 
nie zostały zrealizowane. 

M. Krząkała mówił o konieczności trzymania 
nerwów na wodzy podczas obrad RM, rezygno-
wania z „osobistych wycieczek” i wygłaszania 
uwag oceniających kondycję RM, a w zamian 
prowadzenie merytorycznej dyskusji. W podob-
nym tonie wypowiedział się T. Gruszka sugerując, 
że poziom pracy radnych wynika z poziomu 
przygotowania materiałów przez prezydenta  
i urzędników. Natomiast P. Kuczera zachęcał do 
dialogu, mówił o szacunku we wzajemnych rela-
cjach, chwalił umiejętność przyznania się do błędu 
i odwagę do przeprosin. Zapewniał, że PO nie 
kieruje się demagogią, prezentuje postawę dialogu  
i deklaruje chęć pomocy w szukaniu programu na-
prawczego dla miasta. Chciał też, by komisje RM 
miały większy wpływ na kształtowanie budżetu.  
— Ja również proszę o szacunek dla mnie, 
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moich zastępców i innych urzęd-
ników. Mam na myśli merytoryczne 
przygotowanie się radnych do sesji. To, 
że właśnie zaczynam 16 godzinę swojej 
pracy wynika z faktu, że w większości je-
steście państwo do tej sesji nieprzygotowani. 
Obrady mogły być krótsze o dobre 3 godziny 
— mówił prezydent. — Przypominam 
też, że przygotowanie budżetu to wyłączna 
kompetencja prezydenta miasta. W dalszej 
części sesji Jerzy Lazar (PiS) nawiązał do 
tematu przywrócenia sygnalizacji świetl-
nej na ul. Rudzkiej, a A. Fudali podkreślił, 
że odpowiedź w tej sprawie już do Rady 
Dzielnicy dotarła, poza tym wpływ na 
podejmowanie decyzji w takich sprawach 
należeć będzie wyłącznie do fachowców 
odpowiedzialnych w mieście za inżynierię 
ruchu, a nie do mieszkańców. J. Lazar 
sugerował jednak, by w tej konkretnej 
sprawie zasięgnąć opinii policji. Z kolei 
A. Wojaczek powrócił do poprzedniej 
sesji i wydatków Wydziału Promocji 
i Informacji UM na materiały promocyjno 
– informacyjne, realizację i emisję przez 
TVP magazynów o Rybniku, produkcję 
Miejskiego Programu Informacyjnego 
i emisję miejskich programów informacyj-
nych w sieci Śląskiej Telewizji Kablowej. 
Prezydent wyjaśniał, że rzecz dotyczy głów-
nie promocji budowy sieci kanalizacyjnej 
w mieście. Radny PiS–u miał też wiele 
innych uwag i wątpliwości – nawiązał do 
niesprawiedliwej, jego zdaniem, wypowie-
dzi o preferowaniu dzielnic górniczych, 
obiecanych środków na budowę kanali-
zacji burzowej w dzielnicy Chwałowice 
i zwrócił wagę na konieczność remontów 
co najmniej kilku dróg – Pl. Koperni-
ka, Hallera, Sportowej, Robotniczej 
i Zwycięstwa. A. Fudali zapewniał, 
że na spotkaniu w Chwałowicach nie 
mówił o budowie kanalizacji burzowej, 
ale o wykorzystaniu do tego celu starej 
sieci kanalizacyjnej, a odnosząc się do 
tematu dróg zapewniał, że miasto robi 
co może: — Nie ma takiej możliwości, 
by zmniejszać deficyt, a jednocześnie 
zwiększać wydatki, np. na drogi; tak jak nie 
można „mieć ciastko i je zjeść”. Natomiast 
F. Kurpanik przypomniał o swojej pro-
pozycji powołania grup roboczych do 
kontroli sprzedaży alkoholu nieletnim. 
Przekonywał też, że w budżecie mia-
sta zabrakło szczegółowych informacji 
o tzw. wydatkach pozostałych. Prezydent 
wyjaśniał, że gdyby zapisać szczegółowo 
wszystkie tego typu wydatki, radni dosta-
liby do dyspozycji „książkę telefoniczną”, 
a sprawę kontroli sprzedaży alkoholu 
radził rozstrzygać w gronie komisji, rów-
nież z udziałem przedstawicieli policji 
i Straży Miejskiej. Poinformował też o 

odebraniu koncesji jednemu z lokali w 
centrum miasta. Z kolei H. Ryszka na-
wiązał do Obwodnicy Południowej i 
sugerował, by dla rozładowania korków 
tymczasowo udrożnić ul. Jagodową na od-
cinku od skrzyżowania ul. Wodzisławskiej 
z ul. Hetmańską do ulicy Jankowickiej. 
Mówił też o perspektywach powstania w 
Niedobczycach krytej pływalni i sięganiu 
po unijne środki na modernizację pozo-
stałych domów na osiedlu gen. Andersa. 
A. Fudali zapewniał, że tak, jak 
się to działo do tej pory, mia-
sto będzie trzymać rękę na pulsie, 
i jeżeli tylko pojawi się okazja, będzie 
aplikować o europejskie fundusze. 
Z przyjęcia budżetu radości nie krył 
A. Oświecimski, a powodem był fakt, że 
w dzielnicy Paruszowiec–Piaski powstanie 
świetlica i przedszkole: — Dziękuję, że nie 
powiedzieliście nie! Do oceny budżetu 
przedstawionej przez PO krytycznie 
odniósł się M. Chmieliński, który zalecał 
„skromność w ferowaniu opinii”. Zarzuty 
M. Krząkała nazwał nieporozumieniem 
i uznał, że stanowisko PO było wpraw-
dzie krytyczne, ale nie na tyle, by radni 
tego klubu powiedzieli budżetowi „nie”. 
Z obawą w przyszłość patrzy F. Kurpanik, 
który lata 2008–2011 nazwał czasem 
balansowania na granicy bezpieczeństwa 
i pytał, kto będzie odpowiedzialny za 
„ewentualną porażkę”. Prezydent uspoka-
jał, że finanse miasta są pewne, inwestuje 
się w miejski majątek, a pełny ogląd sytu-
acji da z pewnością sesja absolutoryjna. 
Zapewniał też, że nie ma wpływu na spór 
z elektrownią „Rybnik”, gdyż nie on uchwa-
la prawo. Radni zapoznali się również 
z pismem odczytanym przez M. Krzą-
kałę w sprawie skargi skierowanej przez 
D. Piechę na nieterminowe załatwianie 
spraw urzędowych. Natomiast o krytykę 
klubowych opinii na temat budżetu, z 
których wyziera zapowiedź oczekiwanej 
„katastrofy”, pokusił się też R. Niewelt. 
Mówił o wyrażaniu dobrej woli, zadłu-
żeniu innych dużych miast i krytykował 
łatwość, z jaką radni przystępują do two-
rzenia programu naprawczego i wypowia-
dania sądów. Szef BSR–u nawiązał też do 
poziomu dyskusji, wzajemnych animozji 
i uszczypliwości, jakie tego wieczora 
wypowiedziano na sali obrad, a poczyna-
nia całej RM skwitował: — Ponieśliśmy 
porażkę...    

Jednak z każdej porażki można się 
podnieść i wyjść z twarzą, czego radnym 
życzymy... 

r, S

Następna sesja RM 
odbędzie się 21 lutego br.

Prezydent Adam Fudali
Nie przyłączę się „...do chóru demagogów” opiniujących ten bar-

dzo ambitny, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje, budżet. Po raz 
kolejny to radni Bloku Samorządowego Rybnik swoimi 11 głosami 
„za” wzięli odpowiedzialność za dalszy rozwój Rybnika. Pozostali 
partnerzy z Rady Miasta wykazali się postawą zdecydowanie 
zachowawczą, wynikającą, być może, z nie do końca poznanych 
mechanizmów zarządzania miastem. Opozycyjni radni chcieliby 
budżetu zbilansowanego, a najlepiej z nadwyżką budżetową, ale 
w trakcie roku budżetowego upominają się a to o drogę, a to 
o basen, a to o sygnalizację świetlną itp. A jest to, niestety, 
wzajemnie się wykluczające. Budżet był konstruowany z myślą 
o zrównoważonym rozwoju miasta – odpowiednie środki prze-
znaczamy w nim zarówno na opiekę społeczną, oświatę, kulturę, 
transport czy drogi. Mam jednak pełną świadomość, że unijna 
perspektywa finansowa 2007–2013 to dla nas ostatnie „pięć 
minut”, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków pomocowych, bo 
później ich największymi beneficjentami staną się nowe, biedniej-
sze od Polski, państwa unijne. Dlatego prawie 50% planowanych 
w tym budżecie wydatków to inwestycje. Są w nim również zapi-
sane projekty, które chcielibyśmy realizować z pomocą środków 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, co, zgodnie z przepisami, wymaga zabez-
pieczenia w budżecie wkładu własnego. Inwestycje takie dojdą do 
skutku jedynie w razie pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu. 
Uważam, że krytykowana przez część opozycyjnych radnych od 
kilku lat i również na tej sesji, decyzja o wspólnej z elektrownią 
„Rybnik” realizacji kampusu za odzyskane od górnictwa 25 mln, 
była „strzałem w 10”! Na spotkaniu samorządowców z komisarz 
ds. polityki regionalnej Komisji Europejskiej Danutą Hübner i eu-
rodeputowanym Janem Olbrychtem, a  poświęconemu roli miast 
w Unii Europejskiej, wyrazili oni zdanie, że samorządy powinny 
mieć odwagę spojrzenia na potrzeby miasta i mieszkańców z szer-
szej perspektywy i, obok zadań typowo komunalnych, podejmować 
inne, jak np. stwarzanie lepszych warunków dla rozwoju edukacji 
i zastępowania w ich realizacji państwa, jeśli ono nie potrafi się 
z nich wywiązać. I to w Rybniku już zrobiono. Obok kampusu, 
„uciekając” od podwyższonego VAT – u udało się wybudować 12 
sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych. Radni mieli 
też odwagę podjąć strategiczną decyzję o budowie kanalizacji, co 
przy aktualnym składzie Rady Miasta nie byłoby prawdopodob-
nie możliwe. Obserwując coraz większe zawłaszczanie państwa, 
w tym samorządu, przez rządzących, nie wiadomo jak w nieda-
lekiej przyszłości będą wyglądać kompetencje władz gminnych 
i na ile będziemy mogli decydować, co dla nas najlepsze. Można 
też zadać pytanie, czy państwo będzie w stanie wchłonąć środki 
unijne, jakie przyjdą do Polski w latach 2007–2013. Lata 2008–2011 
będą na pewno trudne, ale uważam, że warto było podjąć wysiłek 
inwestycyjny, który będzie procentował choćby nowymi miejscami 
pracy w „latach chudych”, kiedy inwestycyjne „fajerwerki” nie 
będą możliwe. Co nie znaczy, że miasto będzie brudne, lampy 
nie będą świecić, a nauczyciele nie otrzymają pensji... Oczywiście 
realizacja budżetu uchwalonego głosami wstrzymującymi się, nie 
będzie komfortowa. Potencjalni inwestorzy badają nie tylko rynek 
gospodarczy, ale i sytuację polityczną w mieście. Ze względu na 
konieczność wielu uzgodnień z gminą, w tym akceptacji np. zmian 
w planie przestrzennego zagospodarowania, przedsiębiorcy będą 
wybierać miasta, w których przełożenie jest jednoznaczne, nie ma 
targów i sporów. Ale jak zawsze jestem umiarkowanym optymistą 
i nie przewiduję „czarnych scenariuszy”...

12 Nr 1/427; styczeń 2007
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Blok Samorządowy Rybnik
Przeprowadzana przez radnych analiza przedstawionego przez pre-

zydenta projektu uchwały budżetowej na 2007 rok trwała wyjątkowo 
długo. Do tej pory Rada Miasta przyjmowała budżet w końcu grudnia, 
teraz jednak na skutek prośby nowych radnych, jak również przewod-
niczącego Komisji Finansów, by dokładniej przyjrzeć się projektowi, do 
zatwierdzenia tego budżetu przystąpiliśmy dopiero 17 stycznia. Myślę, 
że ten dodatkowy miesiąc pozwolił wszystkim dokładnie zapoznać się 
z projektem budżetu, rozwiać wątpliwości i podejrzenia, zmniejszyć 
nieufność, a w sumie zwiększyć poparcie większości radnych dla tego 
budżetu – co jest wartością dodatnią.

W tym roku budżet w dalszym ciągu rośnie: tak po stronie dochodów, 
aż o 110 mln, po stronie wydatków o 75 mln zł, w porównaniu z rokiem 
2006 i osiąga bardzo wysoki poziom – ponad dwukrotnie wyższy po stro-
nie wydatków niż w latach 2002, 2003 i 2004. Wynika to z konieczności 
pełnej realizacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicach 
zgodnie z harmonogramem, ale również z realizacji zaległości w tej 
budowie w dzielnicach: Niedobczyce, Zebrzydowice i Oprzepowice 
(z powodów, które są powszechnie znane). Pełna realizacja tego pro-
jektu zgodnie z harmonogramem jest konieczna, gdyż zbliża się rok 
2009 – termin zakończenia tego przedsięwzięcia.

Projekt budżetu obejmuje wszystkie istotne dla miasta zadania i jest 
planem bardzo szerokim, zapewnia finansowanie wszystkich niezbęd-
nych dla miasta służb, funkcji i obowiązków. Jednocześnie zapewnia 
realizacje zadań inwestycyjnych wynikających z wieloletnich programów 
inwestycyjnych. Wydatki te stanowią 49% budżetu, co jest kolejnym 
rekordem w skali krajowej.

Połowę planowanego budżetu przeznacza się na wydatki majątko-
we. W Rybniku pieniądze są inwestowane, a nie przejadane. Jednak 
poszczególne zadania inwestycyjne, na które składa się budżet zawsze 
są warunkowe. Każde zadanie z osobna można porównać do równania 
matematycznego, które posiada kilka niewiadomych:
• czy wygramy konkurs u marszałka na dofinansowanie tego zadania,
• czy zdążymy z przeprowadzeniem przetargu (najczęściej na zasadach 

międzynarodowych),
• czy wyłoniony wykonawca podoła zadaniu
• czy inne uwarunkowania: montaż finansowy, pozwolenia, doku-

mentacje, odbiory będą korzystne, a to wszystko musi się zamknąć 
w określonych ramach czasowych.
Wykonywanie budżetu to ciągłe rozwiązanie tych równań poprzez 

znajdywanie niewiadomych. Dlatego projekt budżetu jest ważny – za-
wiera ramy finansowe i spis problematyki oraz oczekiwane nakłady, 
natomiast dopiero wykonanie budżetu określa faktyczne dokonania 
w dziele rozwoju miasta.

Z obserwacji i uczestnictwa w pracach budżetowych miasta przez 
ostatnie 9 lat, prawdziwy podziw budzi fakt, że mimo wielu niewia-
domych w chwili budowania budżetu – niewiadomych, których teraz 
nie można rozwiązać, a które wręcz przy negatywnym wyniku mogą 
w ogóle wypaść z budżetu podczas bilansu oceniającego wykonanie 
budżetu prawie zawsze są na poziomie porównywalnym z założeniami 
– jest to prawdziwy profesjonalizm służb finansowych i kierownictwa 
zarządzającego miastem.

Zadłużenie – jego wzrost zawsze związane jest z procesem inwesty-
cyjnym. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na poszczególne 
zadania jest na poziomie 60–70% – reszta pochodzi ze środków własnych 
lub z kredytów. Przy realizacji tych zadań – szczególnie tak dużych jak 
budowa kanalizacji sanitarnej, musi powodować wzrost zadłużenia. 
Byle było ono bezpieczne, w założonych granicach. Trzeba stwierdzić, 
że w projekcie budżetu jest ono w wysokości 31,8%, a więc bezpieczne. 
Duży wpływ ma tutaj założenie prezydenta, że wszelkie oszczędności 

wynikłe z rozstrzygnięć przetargowych kierowane są na zmniejszenie 
zadłużenia. Rozpatrujemy tutaj zadłużenie projektowane, a nie fak-
tyczne, (w roku 2007 planowane jest 79 mln zł, a wykonanie będzie 
dużo mniejsze). 

Wszystkie służby miasta muszą pracować z dużą odpowiedzialno-
ścią i na pełnych obrotach, by zadania i inwestycje realizowane były 
terminowo i na odpowiednim poziomie. Ten budżet to umożliwia. 
Życie i realizacja budżetu będą przynosić zagrożenia – trzeba im spro-
stać. Myślę, że oprócz kłopotów i trudności jakich będą doświadczać 
mieszkańcy, będą i chwile radości ze zmodernizowanych fragmentów 
miasta, takich jak Plac Wolności, pierwsze parkingi wielopoziomowe 
w Plazie i Focusie i fontanny, odremontowane schody przed Teatrem, 
itp. Przeprowadzony rating finansowy jest korzystny dla miasta – posia-
damy wysoką wiarygodność kredytową. Widzimy, że nasi nowi partnerzy 
w Radzie Miasta są zastraszeni rozmiarem i rozmachem inwestycyjnym 
miasta. Nie są przygotowani do przejęcia współuczestnictwa w odpo-
wiedzialności za miasto. Wolą recenzować i stać z boku, poczekać. 
A jak się uda, w odpowiednim czasie „wypinać pierś” do odznaczeń, 
a w przypadku potknięcia powiedzieć, „a myśmy mówili” – taka postawa 
jest wygodna i powszechnie znana. Ale czy w tym celu startowali do 
Rady Miasta?

Blok Samorządowy Rybnik popiera rozwój miasta, dlatego radni tego 
Bloku głosowali za przyjęciem budżetu na 2007 rok.

Przewodniczący Klubu Radnych BSR
Romuald Niewelt

Inicjatywa Obywatelska „Nasz Rybnik”
W projekcie budżetu miasta Rybnika na rok 2007 zakłada się najwyż-

sze z dotychczasowych prognozowane dochody (583 mln zł) i planowane 
wydatki (ponad 662 mln zł). Ma to związek przede wszystkim z kontynu-
acją wieloletnich programów inwestycyjnych i z założeniem możliwości 
pozyskania znacznych środków unijnych. Chociaż życzeniowy wieloletni 
program inwestycyjny został częściowo skorygowany i pomniejszony, to 
zachowano w nim zadania priorytetowe dla miasta, takie jak: budowa 
kanalizacji i budowa dróg. Zakłada się, że środki pomocowe wyniosą 
aż 211 mln zł. Z doświadczenia lat poprzednich wiadomo, że docho-
dy oparte na środkach pomocowych mogą być częściowo wirtualne 
i dlatego niektóre zadania pozostaną w sferze życzeniowej. Również 
inne przyczyny mogą przeszkodzić we wdrożeniu części programów 
i projektów, a wtedy pod znakiem zapytania stanie ich realizacja. Istnieją 
realne zagrożenia dla tego budżetu, a największe z nich to:
• możliwośc wzrostu kosztów budowy kanalizacjii i opóźnienia jej 

realizacji;
• niepewny wynik sporu o podatki z Elektrownią Rybnik (30 mln zł);
• postępowanie sądowe z Hydrobudową – 9 (9 mln zł). 

Ponadto, nic nie zmieni faktu, że miasto jest mocno zadłużone, 
a prognozy na dalsze lata są bardzo niekorzystne. Skumulowany niedo-
bór finansowy może zamknąć się kwotą 207 mln zł na koniec 2007 r., 
a ustawowe wskaźniki zadłużenia w latach 2008–2012 będą bliskie war-
tościom dopuszczalnym. Na wysoki wskaźnik zadłużenia planowany na 
te lata zwraca też uwagę w swej ocenie Regionalna Izba Obrachunkowa. 
Jeżeli prognozowana łączna kwota długu na koniec roku 2007 jest bliska 
32% planowanych dochodów, to już w następnych latach przekroczy 
ona 50%, zbliżając się niebezpiecznie do górnej granicy 60%. Każde 
niepomyślne zdarzenie finansowe skutkujące np. obniżeniem dochodów 
może spowodować utratę płynności finansowej miasta. Pomimo dosyć 
wysokich rezerw zaplanowanych na 2007 rok – ogólnej (2,65 mln zł) 
i rezerwy inwestycyjnej (4,6 mln zł) – w przypadku załamania się 
finansów zaplanowane inwestycje nie będą w całości zrealizowane. 

Opinie            o budżecie 
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Nie byłoby tego zagrożenia, gdyby w poprzednich kadencjach  prowa-
dzono roztropną i oszczędną politykę finansową miasta. Nie sposób bo-
wiem odnieść się do planów na przyszłość  bez analizy zadań wykonanych 
w latach poprzednich, a szczególnie ich celowości i sposobu realizacji. 
Zrealizowanie kilku znanych, dużych inwestycji (np. Szkoła Muzyczna, 
Kampus, hotele...) w całości albo prawie w całości ze środków budżetu 
miasta, spowodowało niepotrzebnie duże zadłużenie, które teraz, 
w momencie realizacji niezmiernie ważnych celów, może je zatrzymać 
lub w najlepszym przypadku spowolnić. Chociaż powstały konkretne 
dobra, to oprócz zadłużenia, miasto ma  również ogromne opóźnie-
nia, a szczególnie na odcinku rozwiązań komunikacyjnych i inwestycji 
w sferze produkcyjnej. Inwestycje komercyjne (usługowe), które po-
wstały w ostatnim czasie, mogą tylko pogorszyć sytuację w Rybniku. 
Wszystko to może na wiele lat zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie 
miasta. Rozwiązanie problemów, które powstaną, nie będzie łatwe.

Ale wracając do projektu budżetu miasta na rok 2007, należy nad-
mienić, że był on szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji 
branżowych, a szczególnie Komisji Finansów. Pomimo złożonych kilku 
wniosków o dokonanie poprawek w projekcie budżetu, nie uzyskały one 
akceptacji prezydenta, gdyż część z nich, była, jego zdaniem, sprzecz-
na z założonymi priorytetami, a inne będą możliwe do zrealizowania 
w ramach bieżącego zarządzania budżetem. Nadto, w projekcie budżetu 
zabrakło także propozycji zadań do wykonania z udziałem partnerstwa 
publiczno–prywatnego. Zastrzeżenia budzi np. kwota 450 tyś. zł prze-
znaczona na częściowe sfinansowanie opłat za media w budynkach 
Zespołu Szkół Wyższych, a równocześnie nie znajduje się środków na 
pilne potrzeby w niektórych dzielnicach.

Mając powyższe na uwadze, nie zagłosuję przeciwko budżetowi, 
ale też, nie zapominając o ujemnych skutkach polityki finansowej lat 
ubiegłych, nie poprę tego budżetu i po raz pierwszy jako radny miasta 
wyjątkowo wstrzymam się od głosu. Wiele razy ostrzegałem, że miasto 
niegospodarnie angażuje swoje środki na niektóre zadania. Dziś moje 
obawy o finanse miasta zasadniczo znajdują potwierdzenie w prognozie 
łącznej kwoty długu na lata najbliższe. 

Radny Inicjatywy Obywatelskiej „Nasz Rybnik” 
Stanisław Stajer

Prawo i Sprawiedliwość
Do sposobu konstruowania budżetu miasta tzw. „nadmuchanego ba-

lonu”, polegającego na maksymalnym zawyżaniu wydatków i ostrożnym 
szacowaniu dochodów pan prezydent A. Fudali zdążył już nas przy-
zwyczaić. W ten sposób osiągnięto po stronie dochodowej 583 mln zł 
(w tym ponad 5 mln zł osiągniętych na drakońskich podwyżkach 
podatków, przeciwko wprowadzeniu których, w zaproponowanej 
wysokości, występowali radni PiS), natomiast po stronie wydatków 
wykazano 662 mln zł. Wynikający z powyższego deficyt budżetu za 
rok 2007 wyniesie 79 mln zł, a zakładany niedobór skumulowany 
wyniesie 200 mln zł.

Obawy nasze budzi wysokość deficytu i wysokość zakładanego 
skumulowanego niedoboru, które to wartości, w powiązaniu z ewen-
tualnymi niekorzystnymi dla miasta rozstrzygnięciami prowadzonych 
sporów z Elektrownią Rybnik i Hydrobudową–9 na łączną kwotę blisko 
40 mln zł spowoduje, iż w sposób bardzo niebezpieczny zbliżymy się 
do ustawowych granicznych wartości wskaźnika zadłużenia.

Nie możemy negować olbrzymich nakładów finansowych związanych 
z kontynuacją budowy kanalizacji, którą to inwestycję miasto musi 
ukończyć przed końcem 2009 r. by nie być narażonym na konsekwen-
cje wynikające z nie wywiązania się z umów z UE. Z drugiej strony 
nie można zapominać o innych zadaniach ważnych dla mieszkańców 
Rybnika takich jak: remont obiektów podlegających Zakładowi Go-

spodarki Mieszkaniowej, likwidacja niskiej emisji, szczególnie dotkli-
wej w okresie jesień-zima-wiosna, bieżące remonty dróg i chodników 
w dzielnicach, na które to zadania w budżecie zaplanowano nakłady 
nieznacznie wyższe od tych z roku 2006, pomimo wnoszonych przez 
radnych PiS wniosków o ich zwiększenie.

Wobec nieuwzględnienia proponowanych przez nas zmian, za-
planowanego wysokiego deficytu budżetu, oraz oświadczenia pana 
prezydenta skutecznie zrealizowanego podczas prac komisji branżo-
wych blokując, iż „przestrzeń budżetowa jest szczelnie wypełniona”, 
nie możemy brać  odpowiedzialności za tak zaproponowany do uchwa-
lenia budżet . Mając jednakże na uwadze konieczność dokończenia 
rozpoczętych inwestycji oraz utrącając argument o „antyprezydenc-
kiej” koalicji, radni PiS w trakcie głosowania nad budżetem na rok 
2007 wstrzymali się od głosu.

W imieniu Klubu Radnych PiS
Tadeusz Gruszka

Platforma Obywatelska
Zdaniem Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP projekt bu-

dżetu powiela błędy lat poprzednich, na które wielokrotnie wskazywał 
radny Bronisław Drabiniok. Tegoroczny budżet zakłada ponownie 
bardzo duże wydatki na inwestycje sięgające 48,9%. W objaśnieniach 
projektu uchwały budżetowej na 2007 rok czytamy, że „obszerny 
i w znacznej części życzeniowy wieloletni program inwestycyjny wypra-
cowany przez kończącą kadencję Radę Miasta” – zdominowaną przez 
Blok Samorządowy Rybnik – „musiał zostać ograniczony i urealniony”. 
W rzeczywistości bowiem zrealizowano ledwie ok. 60% zaplanowanych 
inwestycji. Nie jest więc powodem do dumy podanie do wiadomości 
publicznej pobożnych życzeń, które w rzeczywistości są tylko pustymi 
obietnicami. 

Niezrealizowanie w latach poprzednich uchwał budżetowych skut-
kuje przesunięciem o dwa lata niezwykle trudnej dla miasta sytuacji 
finansowej. Proponowane kwoty długu w latach 2008–2011 zbliżają się 
niebezpiecznie do dopuszczalnej ustawowej granicy zadłużenia, na co 
zwraca uwagę opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z 12 grudnia 
2006 roku.  Nie znajdujemy w tym budżecie ani w objaśnieniach prezy-
denta żadnych środków zaradczych w postaci wskazania źródeł pokry-
cia narastającego deficytu lub oszczędności, które mogłyby uzdrowić 
stan finansów miasta. Dodatkowym zagrożeniem jest toczący się spór 
z Elektrownią Rybnik oraz z Hydrobudową 9. Ewentualna przegrana 
miasta groziłaby całkowitym załamaniem się jego finansów. Projekto-
wany na rok bieżący poziom zadłużenia (32,36%) nie jest co prawda 
dramatyczny, ale informując dziś mieszkańców o problemach, chcemy 
uniknąć sytuacji, kiedy zmuszeni będziemy powtórzyć stare przysłowie 
„mądry Polak/rybniczanin po szkodzie”. 

Dlatego wskazujemy na pilną potrzebę wypracowania programu na-
prawczego finansów miasta na lata następne. Jednocześnie deklarujemy 
swoją pomoc w procesie tworzenia tego programu. Dotychczasowym, 
jedynym przedstawionym przez Blok Samorządowy Rybnik rozwiąza-
niem, jest podwyższanie podatków i opłat. Jednoznacznie stwierdzamy, 
że pójście tą drogą nie jest przyszłościowym rozwiązaniem. Platforma 
Obywatelska nie jest autorem tego budżetu. Chcemy podkreślić, że jest 
to budżet prezydenta oraz Bloku Samorządowego Rybnik. 

Mając na względzie dobro miasta i konieczność kontynuacji prac przy 
rozpoczętych inwestycjach, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP 
nie zagłosuje przeciw temu budżetowi, a jedynie w głosowaniu nad jego 
uchwaleniem wstrzyma się od głosu. 

Przewodniczący Klubu Radnych PO
Piotr Kuczera

c.d. ze strony 13
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WYBORY DO RAD DZIELNIC  
Zgodnie z uchwałami Rady Miasta Rybnika podjętymi w dniu 17 stycznia br., w marcu 

i kwietniu odbędzie się cykl spotkań sprawozdawczo–wyborczych w dzielnicach miasta. 
Prosimy pamiętać o zabraniu na wybory dowodu osobistego. 
Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań wyborczych w poszczególnych dzielnicach.

Dzielnica Miejsce spotkania Termin
Boguszowice Stare SP nr 16, ul. Małachowskiego 44 2 marca br., godz. 17.00
Meksyk Zespół Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42 5 marca br., godz. 17.00
Boguszowice Osiedle Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Lompy 6 6 marca br., godz. 17.00
Chwałowice Dom Kultury Chwałowice, ul. 1 Maja 95 8 marca br., godz. 17.00
Kłokocin Remiza OSP Kłokocin, ul. Włościańska 70 9 marca br., godz. 17.00
Chwałęcice Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Gzelska 7 12 marca br., godz. 16.00
Gotartowice Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Ziołowa 3 12 marca br., godz. 18.00

Ochojec Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 
Filia nr 12, ul. Rybnicka 23

13 marca br., godz. 17.00

Ligota
Ligocka Kuźnia Harcówka, ul. Zakątek 19 14 marca br., godz. 16.00

Golejów Remiza OSP Golejów, ul. Gliwicka 257 14 marca br., godz. 18.00
Zamysłów Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Wodzisławska 123 15 marca br., godz. 17.00
Paruszowiec Piaski Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Wolna 17 16 marca br., godz. 17.00
Orzepowice Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Łączna 14 19 marca br., godz. 17.00

Maroko–Nowiny Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3, 
ul. Orzepowicka 15a

20 marca br., godz. 17.00

Niedobczyce Dom Kultury Niedobczyce, ul. Barbary 23 22 marca br., godz. 17.00
Niewiadom Dom Kultury Niewiadom, ul. Mościckiego 15 23 marca br., godz. 17.00
Grabownia Remiza OSP Grabownia, ul. Poloczka 76c 26 marca br., godz. 16.00
Popielów Szkoła Podstawowa nr 24, ul. L. Staffa 42a 26 marca br., godz. 18.00

Śródmieście Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 
ul. Szafranka 7

27 marca br., godz. 17.00

Radziejów Gimnazjum nr 13, ul. Kręta 20 29 marca br., godz. 16.00

Wielopole Zespoł Szkolno–Przedszkolny nr 1, 
ul. Gliwicka 105

29 marca br. , godz. 18.00

Rybnik–Północ Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Różańskiego 14a 30 marca br., godz. 17.00
Smolna Szkoła Podstawowa nr 34, ul. Reymonta 69 10 kwietnia br., godz. 17.00
Stodoły Remiza OSP Stodoły, ul. Zwonowicka 5 11 kwietnia br., godz. 16.00
Zebrzydowice Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Buhla 3 11 kwietnia br., godz. 18.00
Kamień Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Szewczyka 6 12 kwietnia br., godz. 16.00
Rybnicka Kuźnia Gimnazjum nr 4, ul. Rybacka 55 12 kwietnia br., godz. 18.00

Fontanna na Placu Wolności nabierze uroku szczególnie wieczorem...                                         Zdj.: J. Rzymanek

           Obyś żył...
Już starożytni życzyli złośliwie ...Obyś żył 

w ciekawych czasach! I masz rybo placek! 
Trafiło na nas... „Newsożercy” z lubością włą-
czają rano radio, wchodzą do Internetu lub 
biegną do kiosku, by jak najszybciej dowiedzieć 
się kto dziś będzie bohaterem dnia – najczę-
ściej, niestety, w tym negatywnym znaczeniu. 
A w pracy, jeszcze przed pierwszą kawą, coś, 
co lubimy najbardziej – komentarze do naj-
świeższych wydarzeń. Nawet najpopularniejsze 
seriale nie wzbudzają już tylu emocji! Ale są 
i tacy, dla których dynamizm wydarzeń jest zbyt 
duży, szczególnie, że na wiele z nich nie mają 
żadnego wpływu. 

Nie sposób jednak całkowicie od rzeczywistości 
się odciąć, tym bardziej, że i na naszym rybnickim 
podwórku jest całkiem ciekawie. Nowa Rada 
Miasta co rusz nas zaskakuje. Po pierwszej sesji 
wydawało się, że koalicje, obojętnie – jawne czy 
ciche, będą robiły sporo zamieszania, na drugiej 
i trzeciej, może z powodu bliskości świąt, emocje 
jakby nieco zelżały, za to czwarta... Przy okazji dys-
kusji nad nowym budżetem, opozycja wypomniała 
prezydentowi wszystkie „stare”  grzechy, których on 
sam w żadnym wypadku za „grzechy” nie uważa. 
Wymiana zdań wyglądała raczej na dyskusję nad 
absolutorium dla prezydenta i to za dwie minione 
kadencje niż nad nowym budżetem... 

I znów, jak już wielokrotnie się okazywa-
ło, jednym z nielicznych przysłów, które się 
sprawdza, jest to o punkcie widzenia zależnym 
od punktu siedzenia. Gospodarz ponad 100 
– stutysięcznego miasta myśli o nim w szerszej 
skali. Jako prezydent nie żyje w próżni, spotyka 
się z politykami różnego szczebla i z doświad-
czenia wie, że polityka globalna wpływa często 
na samorządową, próbuje zatem swoją wizję 
rozwoju dostosować do dłuższej perspektywy 
i wykorzystać swój czas. Poza tym, każdy rządzą-
cy chciałby przecież zaistnieć w zbiorowej świa-
domości mieszkańców czymś trwałym. Udało 
się to tej pory obu prezydentom w niedługiej 
przecież historii odrodzonego samorządu. Obaj 
też mieli (i mają) niejakie trudności, by do swojej 
wizji przekonać opozycyjnych radnych. Zdecy-
dowanie łatwiej szło im z mieszkańcami, mimo 
przysłowiowej dziur w drodze, zbyt małej ilości 
betonitów na drogi czy punktów świetlnych itp. 
Radni ściągają rządzących bardziej na ziemię, 
bo wielu z nich patrzy na miasto z perspektywy 
własnej dzielnicy, czemu, z drugiej strony, trudno 
się dziwić... Tak więc konflikt między szeroką 
wizją, a „...skrzeczącą rzeczywistością” jest nie-
jako wpisany w samorządność. Jednak po latach 
pamięta się mniej „...skrzeczącą rzeczywistość”, 
a  bardziej wizję. Oczywiście tylko w przypadku, 
kiedy została ona zrealizowana. Warto zaryzy-
kować, by tak się stało...

Wiesława Różańska    



Jeszcze o e–bilecie...
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Tak rybniczanie 
świętowali Nowy 
Rok na Rynku. 

Zdj.: J. Rzymanek

D o b i e g a  t r z e c i  m i e s i ą c 
obowiązywania elektronicznego biletu 
komunikacji miejskiej. Jak wszystko 
co nowe, również posługiwanie 
się e–biletem mogło sprawiać 
trudności. Można przypuszczać, 
że najskuteczniej będzie je eliminował 
czas oraz zdobywane przez pasażerów 
doświadczenie, a także ciągle trwająca 
akcja informacyjna. 

Poza plakatami, ulotkami informacyjnymi 
i stroną internetową (www.ekarta.rybnik.eu), 
elementami kampanii promocyjnej e–karty, pro-
wadzonej przez Wydział Promocji i Informacji 
UM jest również film instruktażowy, wyświe-
tlany w TV kablowej oraz internecie. 

W internecie można znaleźć prezentację 
multimedialną, opisującą szczegółowo, jak 
posługiwać się e–biletem, wykorzystując różne 
jego możliwości (przejazdy normalne, ulgowe, 
okresowe, opłaty za drugiego pasażera, za ba-
gaż itp.). Z prezentacją tą można się również 
zapoznać na ekranie monitora w budynku kas 
biletowych przy Placu Wolności. 

Od momentu startu e–biletu w listopadzie 
ub. roku, informacje o sposobach korzystania 
z tej nowoczesnej formy opłaty za przejazd 
miejskim autobusem, można było znaleźć rów-
nież w „GR”. 

Ważne dla firm! 

E–karta nośnikiem reklamy!  
E–karty mogą być nośnikami reklam – ich następna 

partia będzie na odwrocie promowała unijny projekt 
„Odziedzicz pracę”. Możliwość wykupienia reklamy 
na odwrocie e–karty będą miały również wszystkie  
zainteresowane firmy. Szczegóły: Zarząd Transportu 
Zbiorowego z siedzibą na Dworcu Komunikacji 
Miejskiej przy ul. Budowlanych 6, tel. 7557160. 

Przypominamy zatem 
raz jeszcze:  

• Bilety okresowe i jednorazowe doła-
dować można we wszystkich Miej-
skich Punktach Sprzedaży (MPS), 
tj. w Urzędzie Miasta, na Placu  Wolności, 
w ośrodku Bushido przy ul. Floriańskiej, 
w ośrodku MOSiR przy ul. Powstańców 
Śl. (pływalnia), na miejskim targowisku 
(Dział Targowisk Rybnickich Służb Ko-
munalnych, przy ul. Rzecznej), na koniec 
stycznia br. zaplanowano uruchomienie 
dodatkowego MPS na Dworcu Komuni-
kacji Miejskiej przy ul. Budowlanych 6.  

• W pozostałych punktach (sklepy, kioski) 
można doładowywać e–kartę tylko na 
przejazdy  jednorazowe!  

• Od stycznia br. nie ma już możliwości 
zakupu papierowych biletów miesięcz-
nych. 

• Bilety okresowe mają ważność 15 i 30 
dni (a nie miesiąca czy dwóch tygodni), 
aby więc uniknąć kolejek, można doła-
dowywać je w dowolnym dniu miesiąca, 
a data ważności biletu (czyli 15 lub 30 dni) 
będzie liczona od momentu pierwszego 
użycia.  

• Szczegóły na temat e–karty na stronie 
www.ekarta.rybnik.eu oraz pod numerem 
infolinii: 32 439 20 30 (od poniedziałku 
do piątku, w godz. 8.00 do 17.00). 

Kadr z filmu instruktażowego.

Fragment prezentacji multimedialnej.
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Miłość nie zna granic i to dosłownie. W ubiegłym roku na 
ślubnym kobiercu u boku rybniczan stawali ... Japonka oraz 
obywatel Republiki Południowej Afryki. Nie były to jedyne mię-
dzynarodowe śluby, jakie zawarto w Rybniku. Pożegnany hucz-
nie 2006 r., był wyjątkowy również pod względem narodzin.

— Dawno nie było takiego roku — mówi kierownik rybnickiego Urzę-
du Stanu Cywilnego Maria Cwenar. W 2006 zarejestrowano aż 1664 
noworodków czyli więcej niż rok wcześniej, kiedy to na świat przyszło 
1578 najmłodszych mieszkańców Rybnika. Boom niemowlaków ma 
jednak niewiele wspólnego z osławionym już „becikowym”. Zdaniem 
M. Cwenar, przyczyn należy upatrywać raczej w wyżu demograficznym. 

Więcej było dzieci, bo też więcej było ślubów – w ubiegłym roku zawarto 
ich 1020, podczas gdy w 2005 r. przysięgę małżeńską złożyło sobie tylko 
951 par. Miniony rok wyróżnia niespotykana dotychczas ilość ślubów 
międzynarodowych – aż 20, a w gronie nowożeńców byli obywatele 
RPA, Japonii, Białorusi, Litwy, Belgii, Rosji, Niemiec i Anglii. Wśród 
osób, które zdecydowały się związać swoją przyszłość z rybniczanami aż 
trzy pochodziły z Tunezji i z Czech. Dwukrotnie marszu Mendelssohna 
wysłuchali też obywatele Włoch, Holandii i Ukrainy. 

Od dwóch lat w Rybniku mniej jest zgonów – w 2005 było ich 1430, 
a w roku ubiegłym 1405. Aż 154 pary świętowały jubileusz „Złotych 
Godów” i z tej okazji odebrały w Urzędzie Miasta Medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie. 

2006 potwierdził zatem, że Rybnik „rośnie w siłę” i „nie zna granic” 
– rodzi się więcej dzieci, a miasto otwiera się nie tylko na Europę, ale 
i na świat.

(S)

14 stycznia na ulice Rybnika wyszło 320 wolontariuszy. Ada, 
Patrycja, Wojtek i Daniel kwestowali po raz pierwszy, inaczej niż 
Daria, która w zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zaangażowała się już siódmy raz. Wśród zbierających 
był też trzyletni Szymon. Właśnie on, jak mało kto, wie, ile 
dobrego niesie z sobą akcja Jurka Owsiaka...  

O orkiestrze nie zapomniała też Sara Sikora, która wspólnie ze swoim 
psem Shirinem, od czterech lat włącza się do pomocy na rzecz dzieci. Nie 
inaczej było i tym razem, więc Sara wspólnie ze swoją koleżanką Ewą 
Marcisz i sympatycznym czworonogiem, który okazał się żywą reklamą 
akcji, dołączyła do grona ofiarodawców. Wolontariusze Ada, Patrycja, 
Wojtek i Daniel z G nr 2 i V LO w trasę wy-
ruszyli już w niedzielę rano i dźwięczącymi od 
monet puszkami udowodnili, że nie był to czas 
zmarnowany. Jednak w rybnickim sztabie, który 
mieścił się w Gimnazjum nr 1, mówiło się, że ak-
cja przebiega spokojnie, nawet „zbyt spokojnie”, 
bo wolontariusze spotykali na swojej drodze 
niezbyt wielu darczyńców. Podobną opinię na 
temat zbiórki miała również „kosmicznowłosa” 
Daria Sieradzka, która kwestowała wspólnie 
z Anią Prusik z G 11. I faktycznie, momentami 
można było odnieść wrażenie, że na ulicach 
więcej było wolontariuszy niż darczyńców, ale 
też pogoda nas nie rozpieszczała... Najmłodszym 
kwestującym był trzyletni Szymon, który sam 
otrzymał pompę insulinową od Jurka Owisaka: 

— W pewnym stopniu jego historia zdopingo-
wała nas do pracy. W ubiegłym roku Szymonek 
chciał wrzucić datek na akcję Jurka, ale, niestety, 
nie spotkał na rybnickim Rynku wolontariuszy. 
Tym razem więc postanowiliśmy to zmienić 
— mówi szefowa rybnickiego sztabu Ewa 
Płuciennik. — Na 15 jubileusz chcieliśmy 
przygotować 15 imprez, udało się więcej niż 
zakładaliśmy, bo aż 18. Na rybnickim Rynku 
zagrały m.in. zespoły „Miktam”, „Zagrożony 
Gatunek”, „Sound Sabotage”, odbyły się po-
kazy żużlowców RKM–u i samochodów tere-
nowych, a światełko do nieba miało charakter 
ognistego show. Licytowano też m.in. sandały 
mnicha z klasztoru Shaolin oraz kevlar i gogle 
żużlowca Rafała Szombierskiego. Orkiestra 

grała również w klubie „Pozytywka”, Zespole Szkół im. Powstańców Ślą-
skich i Szkole Podstawowej nr 34, gdzie odbył się pokaz stylów i technik 
walki członków Stowarzyszenia Dalekowschodnich Sztuk Walki TAO. 
Poprowadził go Mirosław Barszowski, trener i kapitan reprezentacji Polski, 
która wzięła udział w ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata w Chinach 
(na zdj.). Dzielnie asystowała mu 7–letnia Agnieszka Widerska, a plakat 
z tej właśnie imprezy licytowano podczas niedzielnego finału. 

Warto dodać, że imprezy sygnowane WOŚP trwały w naszym mieście już 
od listopada, a pieczę nad finałem sprawowało Stowarzyszenie „OKO”. 
No i słowo o rzeczy najważniejszej – pieniądze liczono do piątej rano 
15 stycznia, a w sumie udało się zabrać ponad 85.000 zł.           (S)

Ach, co to był za rok!
Rybnik w statystykach 

WOŚP po raz 15

Kosmiczne granie 

Sara Sikora wspólnie ze swo-
im psem Shirinem od czterech 
lat włącza się w akcję pomocy 
dzieciom. 

„Kosmicznowłosa” Daria Sieradzka zbierała pieniądze 
już po raz siódmy.                                       Zdjęcia: s
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Ponad 1000 posesji w Popielowie  
i Radziejowie będzie mogło już niebawem 
podłączyć się do kanalizacji, której 
realizację w obu dzielnicach zakończono 
tuż przed świętami Bożego Narodzenia 

W ciągu dwóch lat w Radziejowie i Po-
pielowie powstała sieć kanalizacji sanitarnej 
długości 49,5 km (w tym 36,2 km kanalizacji 
grawitacyjnej; 4,4 km kanalizacji tłocznej; 8,6 
km przyłączy domowych i ponad 300 metrów 
zbiorników retencyjnych) oraz dwanaście prze-
pompowni ścieków. Koszt kontraktu wyniósł 

9.688.574,07 euro netto. Powstała też pom-
pownia P III w dzielnicy Niedobczyce, która 
umożliwi odprowadzanie ścieków do oczysz-
czalni po przyłączeniu posesji do studzienki. 
Umowę na budowę tej pompowni podpisano 
w czerwcu ub. roku z Hydrobudową 6 S.A., a 
zmiana wcześniejszego wykonawcy byłą konse-
kwencją zerwania kontraktu z Hydrobudową 9, 
która do zejścia z budowy, realizowała budowę 
sieci m.in. w Niedobczycach. Pompownia P III 
jest obiektem tranzytowym, którego wykonanie  
i funkcjonowanie jest niezbędne do zapewnie-
nia przesyłu ścieków z Radziejowa i Popielowa, 
gdzie już zakończono roboty. Jej budowa trwała 
cztery miesiące, a kontrakt opiewał na kwotę 
netto 808.188,56 euro.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 
które zbudowany odcinek sieci przyjęło do 
eksploatacji, jest gotowe do wydawania warun-
ków technicznych budowy przyłączy i realizacji 
robót pod warunkiem, że aura nadal będzie tak 
łaskawa. Wystarczy osobiście zgłosić się do 
Biura Obsługi Klienta w siedzibie PWiK 
przy ul. Pod Lasem i wyrazić chęć, by przy-
łącze wykonała właśnie ta firma. 

W czasie oficjalnej uroczystości zamknięcia 
kontraktów, która miała miejsce w rejonie pom-
powni P II przy ul. Konarskiego w Popielowie, 
nastąpił też rozruch tejże pompowni. Trzecią 

okazją było zakończenie robót odtworzenio-
wych dróg w Niedobczycach, Niewiadomiu  
i Paruszowcu – Piaskach, w miejscach, gdzie 
sieć już została położona, a ze względu na 
zerwanie kontraktu, nie zrobił tego poprzedni 
wykonawca. W uroczystym spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele władz miasta z prezyden-

tem Adamem Fudalim, radni, 
przedstawiciele rybnickiego 
PWiK oraz zaproszeni goście. 
Jego gospodarzem Kazimierz 
Grabda, dyrektor kontraktów, 
wiceprezes spółki Akwedukt, 
która dała się poznać jako 
wyjątkowo solidny podwyko-
nawca konsorcjum złożonego 
z warszawskiej Hydrobudowy 
6 i Hydrobudowy Śląsk z Kato-
wic, które roboty prowadziło. 
Już jako główny wykonawca, 
firma Akwedukt podjęła się 
robót odtworzeniowych dróg. 
Od podpisania w czerwcu ub. 
roku umowy,  w ciągu pięciu 
miesięcy trwania kontraktu 
odtworzono dwanaście ulic  
w Niedobczycach o łącznej po-
wierzchni 15.909 metrów kw., 
siedem ulic w Niewiadomiu 

o powierzchni 13.612 metrów 
kw. i siedmiu ulic w Paruszowcu–Piaskach  
o powierzchni 8.270 metrów kw. Wartość robót 
wykonanych w ramach tego kontraktu wyniosła 
1.255. 921,09 euro.

•   •   •
To, co mają za sobą Radziejów i Popie-

lów oraz, częściowo, kilka innych dzielnic, 
czeka teraz mieszkańców Meksyku, Ryb-
nickiej Kuźnia i Ochojca, trzech ostatnich 
dzielnic z objętych programem budowy 
kanalizacji.

Kontrakt na wy-
konawcę kanalizacji 
w tych dzielnicach 
podpisano w poło-
wie stycznia w UM. 
Pozostały jeszcze po-
wtórne przetargi na 
dokończenie robót 
w Niedobczycach, 
Niewiadomiu i Pa-
ruszowcu Piaskach, 
gdzie kontrakt został 
zerwany. Aktualnie 
t rwają  procedury 
przetargowe i można 
założyć, że podpisanie 
umów na zaległe ro-
boty nastąpi wiosną.

Wyłonionym w przetargu wykonawcą sieci 
kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Meksyk, 
Rybnicka Kuźnia i Ochojec będzie firma Bu-
dimex Dromex SA. – ta sama, która wykonuje 
modernizację Drogi Krajowej nr 78 i wiaduktu 
na ul. Wodzisławskiej. Ze strony miasta umowę 
podpisał tradycyjnie prezydent Adam Fudali, 
zaś ze strony 
firmy jej peł-
n o m o c n i k , 
cz łonek za-
rządu Alojzy 
Malczak. Fir-
ma Budimex 
Dromex jest 
n a j w i ę k s z ą 
firma budow-
laną w Polsce, 
realizującą za-
dania z zakre-
su  zarówno 
ochrony śro-
dowiska, infra-
struktury, jak i 
komunikacji. 
Umowa na bu-
dowę kanalizacji sanitarnej opiewa na kwotę 
12.523.002,90 euro brutto, a w jej ramach po-
wstanie 38 km kanalizacji sanitarnej (w tym 34 
km kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami i 4 
km kanalizacji tłocznej), 2 zbiorniki retencyjne 
oraz 4 przepompownie ścieków. Roboty zosta-
ną rozpoczęte w ciągu 30 dni od podpisania 
kontraktu i będą prowadzone równolegle we 
wszystkich trzech dzielnicach, ale wiele zależeć 
będzie od warunków pogodowych. Czas ich 
prowadzenia wynosi 18 miesięcy, praktycznie 
więc każdego dnia powinno powstać 100 m 

Podpisanie ostatniej umowy

Kanalizacja na półmetku

c.d. na stronie 26

Umowę na budowę kanalizacji w dzielnicach Meksyk, Rybnicka Kuźnia i Ochojec 
podpisują prezydent Adam Fudali i Alojzy Malczak.                                Zdjęcia: r

Rozruch pompowni miał uroczystą oprawę.

Nowy pełnomocnik prezydenta ds. 
realizacji projektu Michał Wilczek.



Producent wyrobów chemii budowlanej został pierwszym inwestorem na nowych 
terenach inwestycyjnych w rybnickiej dzielnicy Rybnicka Kuźnia.

Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice” sp. z o.o. 
zajmować się będą produkcją gipsu syntetycznego z wykorzystaniem ubocznego produktu 
odsiarczania spalin z elektrowni „Rybnik”. Wyprodukowany gips syntetyczny firma zamierza 
wykorzystywać do produkcji własnych wyrobów budowlanych. Planowana wartość inwestycji 
to 15 mln złotych. Inwestycja realizowana ma być w 2008 roku. Docelowo w nowym zakładzie 
zatrudnienie znajdzie 48 osób. Firma zamierza zatrudniać osoby zwalniane z elektrowni 
„Rybnik”. Nie jest to pierwsza inwestycja firmy. Swoje zakłady posiada już w Sandomierzu, 
Tarnobrzegu i Zawichoście. 

Przedsiębiorstwo zapewnia produkcję przy zachowaniu i respektowaniu wszelkich, obo-
wiązujących norm ekologicznych. Firma zainteresowana jest działką o powierzchni 3,57 
ha sąsiadującą z bocznicą kolejową, aby w przyszłości móc wykorzystać również ten środek 
transportu.

Rozpoczęcie inwestycji na terenie podstrefy przyniesie miastu wymierne korzyści, chociażby 
ekologiczne – przetwarzanie materiału, który musiałby być składowany i przechowywany na 
terenie ER (firma będzie zapewniała odbiór 40 tys. z 80 tys. ton materiału rocznie). Poza tym, 
obecność pierwszego inwestora na terenie nowej podstrefy z pewnością ułatwia pozyskanie 
kolejnych inwestycji. Oczywistą korzyścią dla miasta są również nowe miejsca pracy.

Pierwszy inwestor 
Nowy 
przewodniczący,
nowe 
wyzwania...

Związek Subregionu Zachodniego
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Smolna to pierwsza dzielnica w mieście, która może pochwalić się oficjalną stroną 
w Internecie. Od listopada ub. roku pod adresem www.smolna.rybnik.pl można znaleźć 
wiadomości o samej dzielnicy – jej historii, znanych „smolniokach”, obiektach i instytucjach 
oraz realizowanych tu inwestycjach. Serwis zawiera też wiele praktycznych informacji: jest 
baza działających w dzielnicy firm, dział ogłoszeń, już wkrótce pojawi się szczegółowy roz-
kład jazdy autobusów, obejmujący dzielnicowe przystanki oraz wszystkie rodzaje autobusów 
kursujących na Smolnej. Za sprawą forum i list dyskusyjnych można wyrazić swoje opinie,  
a w dziale „wiadomości” prześledzić zapowiedzi i relacje z dzielnicowych imprez. 

Wirtualna prezentacja ma integrować mieszkańców. Została tak zaprojektowana, aby każ-
dy, kto ma na to ochotę mógł uczestniczyć w jej tworzeniu. — Portal jest otwarty, zachęcam 
wszystkich, którzy chcieliby go współtworzyć, by skorzystali z możliwości, jakie daje serwis — mówi 
Dariusz Grzesista, twórca i administrator portalu. A możliwości jest wiele: można samodziel-
nie i nieodpłatnie dodać 
wpis do dzielnicowej bazy 
firm, zamieścić zdjęcia 
czy drobne ogłoszenia, 
a nawet napisać newsa 
i utworzyć własną listę 
dyskusyjną. 

Pomysł  stworzenia 
dzielnicowego informa-
tora zrodził się w czerw-
cu 2006 roku, podczas 
dorocznego  fe s t ynu 
organizowanego przez 
Szkołę Podstawową nr 
2. Pod koniec roku Da-
riusz Grzesista, który 
przygotował serwis od 
podstaw, nawiązał współpracę  z instytucjami i firmami działającymi na terenie Smolnej oraz 
tutejszą parafią. Swój projekt przedstawił też Radzie Dzielnicy, która aktywnie włączyła się 
w tworzenie serwisu. Wtedy Smolna na dobre zadomowiła się w sieci. Pozostaje nam tylko 
poczekać na to, aż – za przykładem Smolnej – następne rybnickie dzielnice zaprezentują się 
w wirtualnej przestrzeni…

(D)

Twórca i administrator portalu Dariusz Grzesista.                              Zdj.: d

W połowie stycznia odbyło się w Jastrzębiu 
Zdroju pierwsze po wyborach samorządo-
wych Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin 
i Powiatów Subregionu Zachodniego Wo-
jewództwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 
Dokonano zmian w statucie organizacji oraz 
wyboru nowych władz. Kluczową zmianą jest 
wprowadzenie rotacji na stanowisku przewod-
niczącego Związku – obecnie przewodniczący 
wybierany jest na okres jednego roku, spośród 
członków zarządu. Dotychczas kadencja prze-
wodniczącego wynosiła 4 lata i funkcję tę pełnił 
dotąd współtwórca Związku, prezydent Rybnika 
Adam Fudali.

Pierwszym przewodniczącym wybranym wedle 
nowych zasad został prezydent Jastrzębia–Zdroju 
Marian Janecki. W skład zarządu weszły osoby 
reprezentujące 8 największych jednostek samo-
rządu terytorialnego z terenu Subregionu. Obok 
przewodniczącego są to: prezydent Rybnika 
Adam Fudali, starosta raciborski Adam Hajduk, 
prezydent Wodzisławia Śl. Mieczysław Kieca, 
prezydent Raciborza Mirosław Lenk, starosta 
rybnicki Damian Mrowiec, starosta wodzisław-
ski Tadeusz Skatuła i prezydent Żor Waldemar 
Socha.W skład Komisji Rewizyjnej weszli: bur-
mistrz Radlina Barbara Magiera, reprezentujący 
Jejkowice Czesław Grzenia i wójt Kornowaca 
Józef Stukator.

Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego (zabrakło 
tylko przedstawiciela Lubomii) przyjęli także 
plan działań Związku na 2007 rok. Najważniejsze 
jego elementy to dokończenie koncepcji pro-
gramowo-planistycznej Sieci Dróg Głównych, 
uzgodnienie podziału 58 mln euro w ramach pro-
gramu subregionalnego Regionalnego Programu 
Operacyjnego oraz kontynuacja projektów, na 
które Związek pozyskał dofinansowanie unijne. 
Z inicjatywy prezydenta Rybnika Związek wystą-
pił z pismem do wojewody o zmiany w projekcie 
„ustawy o metropoliach” – więcej na str. 3. 

Budżet Związku w 2007 roku sięgnął 1 mi-
liona złotych, z czego tylko 1/3 pochodzi ze 
składek członkowskich, a 2/3 z dofinansowania 
unijnego.

W zgromadzeniu uczestniczyli wicemarszałek 
Województwa Śląskiego Sławomir Kowalski, 
przewodniczący Sejmiku Śląskiego Piotr Zienc 
i poseł Grzegorz Janik. Przedstawili oni infor-
mację o planach działalności Województwa 
Śląskiego oraz rządowych względem Subregionu 
Zachodniego. Z kolei zebrani samorządowcy 
przedstawili gościom postulaty dotyczące funk-
cjonowania gmin i powiatów.

Wirtualn@ Smolna



Wszystkiego, co najlepsze...
„Dziadek” 

dla prezydenta
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Już w połowie grudnia na wigilijną 
wieczerzę do stołówki ZSP nr 3 starszych 
i samotnych mieszkańców zaprosiła trady-
cyjnie Rada Dzielnicy Maroko–Nowiny. 
— Inicjatywa przedświątecznych spotkań 
została podjęta przez samorządowców 
dzielnicowych wiele lat temu. Teraz, dzięki 
sponsorom, mamy możliwość ugoszczenia 
większej liczby seniorów — mówi prze-
wodniczący zarządu RD Lech Kuźniak.  
— Odczuwamy wielką satysfakcję obser-
wując radość i wzruszenie zaproszonych 
gości przy łamaniu się opłatkiem, posiłku  
i wspólnym śpiewaniu kolęd. W tym roku, 
podobnie jak w latach poprzednich, do 
świątecznie udekorowanych stołów zasia-
dło ponad 100 osób, w tym zastępcy prezy-
denta Ewa Ryszka i Michał Śmigielski, a po 
raz pierwszy mieli okazje w takim spotkaniu 
uczestniczyć przewodniczący Rady Miasta 
Marek Krząkała i jego zastępca Franciszek 
Kurpanik, zaś modlitwę zaintonował stały 
gość spotkań ks. prałat Franciszek Skór-
kiewicz. Wieczerzy towarzyszyły kolędy  
w wykonaniu zespołu „Takt” z Młodzieżo-
wego Domu Kultury, zaś po niezmiennie 
bardzo smacznym tradycyjnym posiłku  
z barszczem z uszkami, karpiem i kapustą 
z grzybami, do śpiewania przyłączyli się 
wszyscy obecni. Bogaty stół, na którym 
pojawiły się również ciasta, słodycze  
i owoce jest zasługą sponsorów, których 
samorządowcy z Nowin 
potrafią pozyskać.   

Od początku w organi-
zację przedświątecznych 
spotkań na Nowinach, 
obok L. Kuźniaka, szcze-
gólnie zaangażowane są 
Jadwiga Lenort, Maria 
Po l a n e c k a – N a b a g ł o  
i Barbara Zielińska.

Dla osób starszych, czę-
sto samotnych i osłabio-

nych wiekiem, spotkania takie są okazją 
do spotkań z życzliwymi ludźmi, zjedzenia 
wieczerzy w miłym gronie oraz podzielenia 
się swoimi troskami i radościami, a także 
sąsiedzkimi nowinkami. Panie Ewa Śmieja 
i Ernestyna Mańka są tu po raz pierwszy. 
Pani Ewa otrzymała zaproszenie w Klubie 
Seniora i przyprowadziła sąsiadkę z ul. 
Św. Józefa – obie miło spędziły tu czas. 
Humorem tryska jeden z najstarszych 
mieszkańców Nowin i najstarszy uczestnik 
spotkania 97–letni Józef Otto, który już 
gościł tu w ub. roku: — Pogodomy, pojy-
my, pośpiywomy... Dobrze tak wyjść przed 
świętami trocha do ludzi... Pan Józef nie był 
jedynym seniorem na sali, który doczekał 
pięknego wieku. Zaproszenie przyjął także 
Alojzy Fros, którego, z racji osiągnięcia 90. 
lat, odwiedzili w ub. roku w domu człon-
kowie Rady Dzielnicy. Złożyli też wizyty 
innym 90–latkom: Kunegundzie Franiczek, 
Stanisławowi Kliberowi, Zofii Kowalskiej  
i Jadwidze Bochenek, przekazując upomin-
ki i życzenia zdrowia.

Zgodne współdziałanie Rady Dzielnicy 
oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy 
Maroko Nowiny „Moja dzielnica – tu żyję, 
tu mieszkam” na rzecz mieszkańców daje tu 
dobre efekty. Wspólne inicjatywy aktywizują 
i integrują mieszkańców, dając im poczucie 
tożsamości z miejscem, gdzie, jak głosi nazwa 
stowarzyszenia, żyją i mieszkają. Efekty współ-

pracy dzielnicowi samorządowcy 
zaprezentowali w specjalnym 
wydawnictwie ilustrowanym pra-
cami wyróżnionymi w konkursie 
plastycznym ogłoszonym przez 
stowarzyszenie.

(r)

Z przedstawicielami różnych środowisk spo-
łecznych i zawodowych spotkał się tradycyjnie  
w okresie noworocznym prezydent Adam Fudali. 
Podejmując w Urzędzie Miasta funkcjonariuszy policji, 
straży pożarnej i miejskiej, duchownych czy dzienni-
karzy, prezydent przekazał im życzenia noworoczne, 
a przy okazji podsumował rok ubiegły i podzielił się 
planami na bieżący. Mimo uroczystego charakteru, 
noworoczne spotkania są też okazją do rozmów o trud-
nych dla miasta problemach oraz sytuacji politycznej 
nie tylko w mieście, ale i w kraju. Z okazji Nowego 
Roku prezydent spotkał się również z emerytowanymi 
pracownikami Urzędu Miasta, jego kadrą kierowni-
czą, radnymi i dyrektorami jednostek miejskich oraz 
przedsiębiorcami.

Oprócz noworocznych życzeń prezydent otrzymał 
w prezencie od dziennikarzy wyglądające na oko jak 
zwykły „dziadek” do orzechów urządzenie wielofunk-
cyjne. Służy ono do rozwiązywania nie tylko problemów 
będących „twardym orzechem do zgryzienia”, ale  
i rozgryzania opozycji, posiada też dodatkowo grzybek 
przydatny do cerowania dziur w budżecie. Życzymy, by 
urządzenie okazało się funkcjonalne!                     (r)

Opłatkowe i wigilijne, a później noworoczne spotkania weszły na stałe 
do świątecznej tradycji, będąc okazją nie tylko do złożenia sobie życzeń,  
ale i integracji różnych środowisk. 

Najstarszy gość spotkania na Nowi-
nach Józef Otto.

Uczestniczy spotkania opłatkowego 
chętnie przyłączyli się do śpiewania 
kolęd.                                Zdjęcia: r

Rybnicka młodzież wie jak smakują rosyjskie 
pierogi, serwowany na angielskich stołach bożo-
narodzeniowy indyk, świąteczne ciasto „pandoro” 
pałaszowane przez Włochów i francuski krem 
kasztanowy. Aby spróbować tych specjałów nie trze-
ba było podróżować po Europie; należało jedynie 
zasiąść do międzynarodowej Wigilii w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich.     

Tradycji stało się za dość – po raz kolejny uczniowie 
tej placówki przygotowali garść świątecznych informacji 
i kulinarne „małe co nieco” z całej Europy, bo „mimo, że 
Dzieciątko jest jedno, Gwiazdkę świętuje się na tysiąc sposo-
bów”. We Włoszech na przykład nie ma tradycji dzielenia 
się opłatkiem, najważniejszym elementem zdobiącym domy 
są szopki, a biesiadnicy chętnie sięgają po świąteczne ciasta 
– panetone (baba z rodzynkami i kandyzowanymi owoca-
mi) lub pandoro (ciasto drożdżowe). Włoskim dzieciom 
prezenty lub węgielki przynosi czarownica Befana. Inaczej 
jest w Anglii, gdzie najmłodsi piszą listy do dobrodusznego 
„Father Christmasa” z prośbą o wymarzone prezenty, 
które znajdują później w skarpetach. Podarki rozpakowuje 
się 25 grudnia podczas uroczystego śniadania. Jak mówił 
goszczący w I LO „John”, w czasie świąt Brytyjczycy jedzą 
m.in. „wybuchające” ciasteczka, indyka i świąteczny pud-
ding, a do tradycji należy wysłuchanie świątecznych życzeń 
składanych poddanym przez królową. 

O rozkosze podniebienia dbają też Francuzi, a na ich 
świątecznych stołach pojawiają się ostrygi, łosoś, indyk fa-
szerowany kasztanami, a największym wzięciem cieszy się 
ciasto Bouche de Noël. W Niemczech królują kiszona ka-
pusta, kiełbaski, strucla i „kartoffelsalat”, prezenty przynosi 

Co kraj, to 
świąteczny obyczaj
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Okres świąteczno–noworoczny to czas 
radości i spotkań w rodzinnym gronie. Ale 
jest to również czas niełatwy. Nie tylko dla 
tych, którzy z trudem łapią oddech w po-
goni za karpiem, prezentami dla bliskich, 
czy świąteczną choinką, by wreszcie wraz  
z rozbłyśnięciem pierwszej gwiazdki za-
siąść do wigilijnego stołu. To czas trudny 
przede wszystkim dla osób samotnych, 
bezdomnych oraz wszystkich tych, którzy 
nie sprostali wymogom współczesnego 
życia i znajdują się nieco na jego uboczu. 

Dla nich spotkanie wigilijne zorganizowane 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej to często 
jedyna okazja, by zasiąść przy świątecznym sto-
le, zjeść gorący posiłek, podzielić się opłatkiem  
i choć przez chwilę poczuć magię Świąt Bożego 
Narodzenia. W tym roku, w uroczystej Wigilii 
w restauracji „Capri” wzięło udział około 120 
osób, które na co dzień korzystają z różnych form 
wsparcia OPS. Uczestników spotkania wskazali 
pracownicy ośrodka, którzy mają bezpośredni 
kontakt z potrzebującymi i najlepiej wiedzą, kto 
wymaga pomocy, kto jest samotny i przez kogo 
taka Wigilia jest najbardziej wyczekiwana. Dla 
części z nich „domem” jest noclegownia przy 
ul. Hallera. Dla innych, mających własny dach 
nad głową, najtrudniejsza jest samotność, która 
właśnie w okresie świąt doskwiera najbardziej. 

Możliwość spotkania z innymi 
osobami, podzielenia się własnymi 
doświadczeniami i chwilowego 
zapomnienia o tym, że nie ma 
się nikogo bliskiego, jest dla nich 
największą wartością. 

Pani Stefania już od 6 lat uczest-
niczy w Wigilii. Zawsze z niecier-
pliwością czeka na to spotkanie. 
Po stracie męża każde święta spędza sama… Pan 
Bogdan przez 19 lat pracował w Hucie Silesia. 
Likwidacja zakładu pociągnęła za sobą grupowe 
zwolnienia, a on znalazł się wśród tych, którzy po-
zostali bez pracy. Ma wprawdzie własny dach nad 
głową, ale ze względu na bardzo zły stan zdrowia 
nie ma szans na znalezienie stałego zatrudnienia… 
Pan Edward, chociaż przez 30 lat pracował, nie 
doczekał się emerytury i od kilku lat pobiera zasi-
łek z opieki społecznej. Ma za sobą dwa wypadki,  
w wyniku których poważnie uszkodzony został 
jego kręgosłup i płuca. Niedawno przydzielono mu 
lokal socjalny, a gościem Wigilii jest po raz drugi. 
Cieszy się, że znów mógł tu przyjść, by, ogrzać się 
ciepłem świątecznej atmosfery i życzliwości oraz 
usłyszeć dobre słowo.          

Wraz z ubogimi, bezdomnymi i samotnymi, do 
wspólnej wieczerzy zasiadł – jak co roku – prezy-
dent Rybnika Adam Fudali, który złożył wszystkim 
świąteczne życzenia. — Zdaję sobie sprawę, że różnie 

układają się losy życiowe, ale zawsze trzeba mieć na-
dzieję, że będzie lepiej. Obecny był również przewod-
niczący Rady Miasta Marek Krząkała, który dodał 
— Patrząc na tajemnicę narodzenia, nie zapominajcie, 
że nie jesteście sami, bo ten, który się narodził, nigdy 
o Was nie zapomni. Radę Miasta reprezentował 
również przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej Jan Mura.

Na spotkaniu, którego zorganizowanie nie by-
łoby możliwe bez finansowego wsparcia kilkuna-
stu rybnickich firm, nie zabrakło tradycyjnych po-
traw wigilijnych. Był barszcz z uszkami, smażony 
karp, kapusta z grzybami, słodycze oraz moczka 
i makówki bez których trudno byłoby wyobrazić 
sobie prawdziwie śląską Wigilię. Były też życze-
nia, te zwykłe, powtarzane przy wielu okazjach 
– wiary i nadziei na lepsze jutro, ciepłego domu, 
zdrowia, pomyślności, optymizmu… Życzenia, 
które w tym gronie nabierają szczególnego zna-
czenia.                                                               (D)

Weinachtsmann, a przygotowania do świąt trwają 
miesiąc. Podobnie jak w Szwecji, gdzie dwa tygodnie 
przed Wigilią uroczyście obchodzony jest Dzień 
św. Łucji – patronki światła. W całej Skandynawii 
Boże Narodzenie to święta dzieci i krasnoludków, 
które przynoszą prezenty, a na szwedzkich stołach 
króluje marynowany i suszony dorsz, śledź w sosie 
musztardowym, migdałowe kuleczki, pierniki i ryż 
na mleku z migdałami. Z kolei Szwajcarzy jedzą 
fonduè, pasztety, owocowe sałatki, kaczkę lub gęś, 
owoce i struclę, lubią też śpiewać, o czym przekonali 
się uczestnicy Wigilii w I LO.  

Niezwykle oryginalne zwyczaje towarzyszą 
świętującym Rosjanom, którzy na brzegach 
świątecznego stołu umieszczają zwiastujące 
pomyślność ząbki czosnku, pod talerze wkładają 
pieniądze, co ma im zagwarantować powodze-
nie, a pod stół – siekierę, na której starają się 
trzymać nogi, co ponoć ma pomóc w zwalczaniu 
wszelkich przeszkód. Kropią też wszystkie pokoje 
wodą święconą, a biesiadując podrzucają w górę 
... kutię – szczęście czeka osobę, której potrawa 
... w największych ilościach przylgnie do sufitu  
i nie odpadnie! O tych nietuzinkowych obrzędach 
opowiedziała w „telewizyjnym programie” zreali-
zowanym w I LO „rodowita Rosjanka”.       

W okresie świąt Hiszpanie ekscytują się na-
rodową loterią, uczestniczą też w mszy koguciej 
(pianie oznajmiło narodziny Jezusa), a głównym 
daniem jest najczęściej indyk. Każda hiszpańska 
rodzina przygotowuje też szopkę, a na podarki 

dzieci muszą czekać do święta Trzech Króli.  
O tym, że Hiszpanie śpiewają kolędy przekonał 
wszystkich gości „Manuel” (ten od smarowania 
kanapek), a kolędowali też chórzyści z „Bel 
Canto”. Świąteczną atmosferę w I LO podkreśliły 
życzenia, które złożyli goście – wiceprezydent 
miasta Joanna Kryszczyszyn, wiceprzewodni-
czący Rady Miasta Franciszek Kurpanik oraz 
dyrektor szkoły Tadeusz Chrószcz, który odczytał 
też życzenia przesłane z zaprzyjaźnionego liceum 
z Białegostoku. Uczniowie tej placówki w dro-
dze na Jasną Górę uczestniczyli w pamiętnym, 
tragicznym wypadku pod Jeżewem. Rybniccy 
licealiści zaangażowali się w pomoc poszkodowa-
nym, a za okazane serce dziękowali im uczniowie, 
rodzicie i dyrektorka białostockiej szkoły. 

Tradycji stało się zadość również w elemencie 
kończącym międzynarodową Wigilię w „Powstań-
cach” – wicedyrektor Maria Mrozek i F. Kurpanik  
pokroili świątecznego indyka (a nawet indyki), 
a młodzieży nie trzeba było zbyt 
długo namawiać do spróbowania 
świątecznych potraw...

Niezależnie od tradycji i sze-
rokości geograficznej, święta za-
wsze są czasem pełnym radości, 
życzliwości i ... kulinarnych pokus. 
Ich międzynarodową namiastkę 
posmakowaliśmy w I LO. 

(S)

Wigilia ciepła i życzliwości

Wicedyrektor szkoły Maria Mrozek i radny Franciszek 
Kurpanik pokroili świątecznego indyka...

... a uczniowie serwowali świąteczne specjały z różnych 
stron Europy. 

Zdjęcia: s.

Dla wielu osób wigilia organizowana przez OPS jest jedyną okazją  
do tego, by zasiąść przy świątecznym stole.                                   Zdj.: d
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— Witamy wszystkich razem i każdego z osobna — tymi słowami powi-
tała uczestników koncertu bożonarodzeniowego dyrektor Śląskiego 
Centrum Muzycznego – Muzyka i Ruch Ilona Kargul.

Na koncert zorganizowany na kilka dni przed świętami w Rybnickim 
Centrum Kultury, zaprosiło Śląskie Centrum Muzyczne – Muzyka i Ruch 
oraz Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy. Była to już czwarta edycja 
muzycznego spotkania, będącego swoistym podziękowaniem dla wszystkich 
tych, którzy przez cały rok finansowo lub w innej formie pomagali niepeł-
nosprawnym. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego 
Halina Lach–Opalkowska wyraziła wdzięczność wszystkim darczyńcom, 
wspierającym działalność placówki oraz podziękowała Danucie Reclik 
– kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, która jest pomysłodawczynią 
tej integracyjnej imprezy. 

W świąteczny nastrój wszystkich obecnych na sali wprowadził chór 
Cantate Deo, a zimowa scenografia oraz kolędy i bożonarodzeniowe 

piosenki w wykonaniu 
wokalistów oraz kadry 
pedagogicznej ŚCM 
przypomniały, że świę-
ta tuż, tuż… Na scenie 
kameralnej RCK po-
jawili się również wy-
chowankowie SOS-W, 
którzy wystawili krót-
kie „Jasełka”.

Tradycyjnie już, 
bożonarodzeniowy 
koncert pozwolił na 
zaprezentowanie efek-
tów pracy z osobami 
niepełnosprawnymi 
oraz zaangażowania ich opiekunów i instruktorów. 

(D) 

Kto dziś pamięta o tym, aby w Wigilię 
niczego nie pożyczać, a po wieczerzy po-
dzielić się jabłkiem i zjeść kawałek chleba? 
Kto wie dlaczego 24 grudnia należy wypić 
kieliszek nalewki i co zwiastuje znaleziony 
pod łupiną orzecha kawałek węgla? Od-
powiedź znają młodzi ludzie, którzy przed 
świętami Bożego Narodzenia odwiedzili 
Boguszowicką Skarbnicę Dziedzictwa 
Kulturowego Małych Ojczyzn. 

Około 600 dzieci i młodzieży z Boguszowic 
Osiedla – Szkoły Podstawowej nr 18, Gimna-
zjum nr 5, Przedszkola nr 15 i Klubu „17–tka” 
uczestniczyło w cyklu warsztatów „Między 
wiarą, tradycją i obrzędem Świąt Bożego Na-
rodzenia”. Poprowadziły je wspólnie znawczyni 
śląskich zwyczajów, autorka charakterystycznej 
„kreski” Kazimiera Drewniok, Ślązaczka Roku 
1995 Anna Stronczek oraz miłośniczka koron-
karstwa Bożena Zykubek. Ta ostatnia już po 
raz kolejny poprowadziła w boguszowickiej 
Skarbnicy warsztaty, w czasie których dzieci po-
znawały tajniki różnych koronkowych ściegów 
– słupków, półsłupków i muszelek itp. Nauka 
nie poszła w las – powstały urokliwe dzwonecz-
ki, gwiazdki i aniołki, które zawisły na choince. 
Z kolei K. Drewniok opowiadała o tradycjach, 
zwyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych 
obchodzonych na Śląsku i prezentowała pio-
senki, wyliczanki i zabawy, których małą Kazię 
uczyli jej rodzice i babcia. Potem, krok po 
kroku, pokazywała dzieciom jak malować cho-

inki, aniołki, mikołaje 
i różnorodne motywy 
świąteczne: — Mło-

dzież jest pełna pomysłów, ja tylko pobudzam 
ich wyobraźnię — oceniała prace młodych ludzi  
K. Drewniok, a pani Anna Stronczek opo-
wiadała im o śląskiej Wigilii, która wróży 
jaki będzie cały nadchodzący rok. Tego dnia 
podawane było postne śniadanie i był to 
jedyny posiłek aż do wigilijnej wieczerzy,  
w przygotowaniu której pomagały dzieci. Starsi 
wypijali kieliszek nalewki, aby „zaloć chrobo-
ka, by nie gryzł w nowym roczku”. W Wigilię 
nie można było niczego pożyczać, a na stole 
znajdowało się 12 potraw, m.in. zupa rybna lub 
grochowa na maśle, moczka, makówki i karp. 
Przed wieczerzą dzielono się opłatkiem, po niej 
– jabłkiem, żeby nie bolało gardło. Jedzono też 
orzechy, żeby zęby były zdrowe, kawałek chleba 
i odrobinę soli, żeby być mądrym. Po wieczerzy 
śpiewało się kolędy, a pod choinką znajdowało 
prezenty czyli Dzieciątko. 

A. Stronczek opowiadała też o pewnej wigi-
lijnej wróżbie – pod łupiny z orzechów wkłada 
się kawałek chleba, pieniądz, coś zielonego 
(np. liść mirty) i kawałek węgla. Osoba, która 
pod łupiną znalazła węgiel może, niestety, 
spodziewać się choroby. Pieniądz zwiastuje 
bogactwo, coś zielonego – rychłe zamążpójście, 
a chleb zapewnia, że wróżący nie zazna biedy. 
Pani Ania opowiadała też historię Świętej Ro-
dziny i legendy o choince, ubierała dzieci „po 
chłopsku”, wspólnie z nimi piekła ciasteczka, 
kolędowała 
i uczyła sza-

cunku do rodziców i nauczycieli. A. Stronczek: 
— Chociaż świat idzie z postępem i na każdym 
kroku mamy technikę, to naszą śląską tradycję 
podtrzymujemy i podtrzymywać będziemy.  
„A władcy niech szanują ludu obyczaje, bo 
władcy odchodzą, a naród pozostaje” — mówiła. 
Podobnego zdania jest inicjatorka i koordy-
nator warsztatów Maria Stachowicz – Polak, 
nauczycielka SP nr 18 i prezes Stowarzyszenia 
Korzenie.pl., która widzi sens w kultywowaniu 
tradycji i pielęgnowaniu świątecznych obrzę-
dów, szczególnie wobec wszechogarniającej 
nas komercjalizacji świąt i pędowi ku nowo-
czesności. — Przecież nie wszystko można 
kupić… — stwierdza. Tylko od nas zależy czy 
kiedyś powiemy: Dziecko Ty moje, dobrze Cię 
wychować zechciałam, w umiłowaniu tego co 
Tobie przekazałam. To wszystko nadal trwać 
będzie, to co kochasz, kochać będziesz. Bo jak 
w tej kolędzie…„Żeśmy byli winni sami. A sło-
wo ciałem się stało. I mieszkało między nami” 
— podsumowuje wierszem Maria Stachowicz 
– Polak.  

Warsztaty zorganizowali wspólnie Stowa-
rzyszenie Korzenie.pl, Szkoła Podstawowa nr 
18, piekarnia „Król” z Boguszowic Starych, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”, Anna 
Lapczyk oraz nauczyciele i dyrekcja SP 18 – Bo-
żena Sobik, Małgorzata Brzozowska, Jolanta 
Niebrzydowska i Grażyna Prus.                 (S)

Podziękowanie na scenie

Między wiarą i tradycją

W warsztatach „Między 
wiarą, tradycją i obrzę-
dem” wzięło udział 600 
dzieci. 

Zdj.: arch.
 „Skarbnicy”. 

W trakcie koncertu sympatyczne aniołki dekorowały cho-
inkę...                                                                    Zdj.: d
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Co roku próbę dostrzeżenia „no-
wego w starym” podejmują uczniowie 
i nauczyciele z Gimnazjum nr 3  
w Chwałowicach. Zwykle z dużym powo-
dzeniem! Tym razem byliśmy świadkami 
duchowej przemiany Szymona (w tej 
roli Szymon Stabla), dla którego święta 
były dotąd jedynie przerwą w szkolnych 
zajęciach. Jednak ponownie zadziałała 
magia świąt i główny bohater odbył 
„podróż w czasie” i dotarł do żłóbka,  
a to spotkanie zmieniło jego spojrzenie 
na Boże Narodzenie. Taki był też zamysł 
gimnazjalnych jasełek zatytułowanych 
„Początek historii zbawienia”, który 
przygotowali wspólnie anglistka Ewa 
Tyl i ks. Piotr Uroda. Dzięki uczniom 
i kolędującym aniołom „z wysokości”, 
widzowie, wśród których dominowali 
rodzice gimnazjalistów, choć na moment 
zastanowili się nad duchową, a nie jedy-
nie komercyjną stroną świąt.

Tradycyjnie już jasełka misyjne przy-
gotowały dla wszystkich mieszkańców 
Kłokocina dzieci z SP nr 19. Nieprzy-
padkowo więc wybrano datę spektaklu 
– święto Trzech Króli, które obchodzo-
ne jest jako Dzień Misyjny, gdyż mędrcy 
byli pierwszymi misjonarzami, którzy 
nieśli dobrą nowinę o narodzinach 
Jezusa. W jasełkach wyeksponowano 
wątki wyczekiwania na zbawiciela  
i grzechu pierworodnego, którego 
skutki – niesprawiedliwość społeczna, 
wojny, głód, choroby – obecne są na 
całym świecie. Uczniowie z Kłokocina 
wiedzą, że nie wszędzie dotarła nowina 
o narodzinach Jezusa; są jeszcze miej-
sca, które czekają na misjonarzy i ludzie 
oczekujący pomocy, również material-
nej. Stąd kwesta, jaką przeprowadzono 
po przedstawieniu, która zasili misyjny 
fundusz i wesprze głodujące dzieci  
w Republice Środkowoafrykańskiej.

Jak co roku w Domu Kultury  
w Chwałowicach odbył się VII już 
Przegląd Widowisk Bożonarodzenio-
wych „A słowo ciałem się stało”. Wzięły 
w nim udział gimnazja i szkoły podsta-
wowe nie tylko z Rybnika, ale również  
z Wodzisławia, Jejkowic, Pszowa i Świer-
klan Górnych. A w czasie dwudniowych 
przesłuchań publiczność obejrzała 13 
widowisk. Największe uznanie w oczach 
jurorów Izabeli Karwot, Janusza Tuma 
i Krystiana Szuły, zyskali gimnazjaliści 
z Jejkowic. W swoim przedstawieniu 

zadawali wiele pytań, na które szukali 
odpowiedzi, a pomagali im w tym m.in. 
„Matka Teresa” i „Jan Paweł II”. Nie 
dziwi zatem, że swój spektakl nazwali 
„Pytanie gimnazjalistów”. I miejsce  
w kategorii szkół podstawowych zdobyła 
SP nr 21 z Rybnika za „Czas przemiany 
serc”, a historia z Betlejem posłużyła 
uczniom do opowieści o pojednaniu  
i przebaczeniu – na zdj. obok.

Tyle radości, łez szczęścia i wzruszenia 
nie było chyba na żadnej z tegorocznych 
jasełkowych prezentacji. A wszystko za 
sprawą uczestników II Integracyjnego 
Przeglądu Widowisk Jasełkowych, 
który odbył się pod koniec stycznia  
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. W dwudniowym przeglądzie 
zorganizowanym wspólnie przez biblio-
tekę oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy, wystartowały dzieci  
i młodzież z trzech powiatów: rybnickie-
go, wodzisławskiego i żorskiego. Młodzi 
aktorzy na co dzień są uczniami szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, uczest-
nikami Warsztatów Terapii Zajęciowej 
oraz amatorskich grup teatralnych 
działających przy ośrodkach kultury 
i parafiach. Jury w składzie: Aniela 
Marosz z Muzeum, Maria Świerczyna  
- oligofrenopedagog i nauczyciel muzyki 
oraz Janusz Tum – katecheta w Zespole 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych oce-
niło prawie 20 prezentacji podzielonych 
na dwie kategorie: szkół podstawowych 
oraz gimnazjów i Warsztatów Terapii 
Zajęciowej.

W kategorii szkół podstawowych naj-
wyższą ocenę otrzymało przedstawienie 
w wykonaniu grupy teatralnej „Bez 
Nazwy” z Powiatowego Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej przy SP w Świerklanach 
Górnych, a za najlepszą aktorkę uzna-
no Dagmarę Adamczyk z tejże szkoły. 
Najlepsze stro-
je przygotowała 
Szkoła Podsta-
wowa nr 21 w 
Rybniku, a naj-
ciekawszą sce-
nografię grupa 
„Dziewiątka” z 
Zespołu Szkół 
Specjalnych w 
Czerwionce–
–Leszczynach. 

Dzieci z SP nr 19 przygotowały dla wszystkich mieszkańców Kłokocina 
jasełka misyjne.                                                                Zdj.: arch. org. 

Jasełek czas 
To z pewnością najbardziej znana historia na świecie, ale co roku 

odkrywamy ją na nowo... Wszystko zależy od pomysłu na przedsta-
wienie tamtej, pamiętnej nocy w bliskim choć odległym Betlejem.  
A tych nie brakuje...    

Co roku jasełka w Gimnazjum nr 3 nie tylko przypominają historię  
z Betlejem, ale są też pretekstem do rozważań nad prawdziwym  
znaczeniem świąt.                                                                             Zdj.: s  

Integracyjnemu przeglądowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych 
Piotra Warchoła – wychowanka SOS–W.                               Zdj.: dc.d. na stronie 24
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Bez wątpienia polskie kolędy są najpiękniejsze i najbardziej 
melodyjne. Już sam Adam Mickiewicz mówił, że trudno znaleźć 
inny kraj, który może chlubić się zbiorem podobnym do tego, 
jaki posiada Polska. Skoro zbiór jest tak pokaźny, warto do niego 
sięgać. Tak też się dzieje – kolędują duzi i mali, i to jak! 

Z pewnością kościoły to miejsca, gdzie kolędy śpiewa się, ale  
i słucha wyjątkowo. Tak było i w chwałowickim sanktuarium, w którym 
wystąpili kwintet dęty „The Moon Brass Quintet” i zespół wokalny  
„6 na 6”. Kolędy i pastorałki w przepięknym wykonaniu Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” rozbrzmiewały też w Kościele Matki Boskiej Bolesnej 
(na zdj.), a kunszt i urodę kolędników oklaskiwały prawdziwe tłumy. 
Wysłuchano znanych i mniej znanych kolęd, które przeplatane były 
również świątecznymi opowieściami. 

Tegoroczne obchody 100 – lecia kościoła św. Antoniego, których 
główne uroczystości będą miały miejsce w czerwcu br., zainaugu-
rował w  dzień Nowego Roku kolędowy koncert Miejskiej Orkiestry 
Dętej „Rybnik”. Orkiestra pod dyrekcją Mariana Wolnego oraz soliści: 
Sonia Cieplińska, Iwona Blacha oraz Mieczysław i Sabina Kierpcowie 
wykonali najpiękniejsze polskie kolędy, którym dęte brzmienie nadało 
szczególnej mocy. Noworoczny okres był dla orkiestry bardzo pracowity: 
wystąpiła ona jeszcze kilkakrotnie z kolędowym repertuarem nie tylko 
w rybnickich świątyniach: w Biertułtowach odbył się wspólny koncert  
z Ewą Urygą, a według opinii licznie zgromadzonej  w świątyni publicz-
ności, większe wrażenie zrobiła nasza orkiestra.   

Kolędowanie sprawia przyjemność śpiewającym i słuchającym, ale 
staje się też przedmiotem profesjonalnej oceny. Tak dzieje się w Będzi-
nie, gdzie co roku odbywa się Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek. 
Tym razem I miejsce w kategorii chórów młodzieżowych zajął pro-
wadzony przez Lidię Blazel – Marszolik chór „Bel Canto” z I LO 
im. Powstańców Śląskich. Wyjątkowa jest też nagroda – rozśpiewani 
licealiści wezmą udział w sesji nagraniowej w Polskim Radiu Katowice. 
Wyróżnienie w Będzinie zdobyła też solistka Magdalena Grzonka ze 
Społecznego Ogniska Muzycznego w Rybniku. 

Wyjątkowo udanie na kolejnym kolędowym festiwalu zaprezentowała 
się inna rybnicka solistka – Jagoda Klimek, która wykonując „W żłobie 
leży” i „Pójdźmy wszyscy do stajenki” wyśpiewała II nagrodę na Regio-
nalnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Bieruniu. Uczennica SP nr 11 
będzie jeszcze kolędować w Katowicach w czasie 12 Ogólnopolskich 
Spotkań Kolędowych „Śpiewajmy Jezusowi”, i, jak znamy Jagodę,  
z pewnością z sukcesem. Podobnym do tego, z jakim zakończyła swój 
udział w odbywającym się po raz pierwszy w Rybniku Festiwalu Ko-
lędowym „Anioły Śpiewają …”. Obok solistów i zespołów w gronie 
prawie 100 uczestników znalazły się też kolędujące rodziny, których 
rolę w bożonarodzeniowym świętowaniu i podtrzymywaniu tradycji 
wspólnego śpiewu, podkreślała Grażyna Szynol, dyrektorka Zespołu 

W II LO nie tylko zdobywają wiedzę, ale też uczą się, że życie 
ma różne odcienie. Dlatego młodzi ludzie chętnie angażują 
się w organizację akcji charytatywnych – dzielą się radością 
i niosą pomoc tym, którzy jej potrzebują. Szczególnie cenną 
w okresie świąt...

Już po raz drugi młodzież przeprowadziła zbiórkę zabawek i pieniędzy, 
a kwotę, jaką udało się pozyskać przeznaczono na zakup przyborów szkol-
nych, słodyczy oraz zimowych rękawiczek. Te wyjątkowe prezenty trafiły do 
72 dzieci z ubogich rodzin. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia grupa 
maturzystek gościła w zaprzyjaźnionej szkole podstawowej w Świerklanach 
Dolnych i obdarowała paczkami najmłodszych kolegów i koleżanki. Na 
wspólnej wigilii podzielono się opłatkiem i śpiewano kolędy, a uczniowie 
ze Świerklan zrewanżowali się... przedstawieniem jasełkowym. 

Nie było to jedyne tego typu spotkanie. Kolejne, dla podopiecznych 
Placówki Wsparcia Dziennego przy bazylice św. Antoniego, kierowanej 
przez Kamilę Literacką, odbyło się w auli II LO. Dzieci ze świetlicy poka-
zały licealistom wyjątkowe przedstawienia bożonarodzeniowe. Następnie 
odbyła się wspólna wigilia, połączona z rozdaniem prezentów. 

Akcja pomocy dzieciom nie byłaby możliwa, gdyby nie zaanga-
żowanie uczniów klas I (B,C,D), II (E,F,G) i III D oraz wychowaw-
ców – H. Rduch, K. Łapickiej, J. Mikuły, M. Kamińskiej, B. Leftih,  
A. Dudek–Pomykoł oraz G. Dudziak.

(S) 

Licealiści podzielili się opłatkiem z uczniami w Świerklanach i obejrzeli jasełka 
„sprezentowane” im przez podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego przy bazylice  
św. Antoniego.                                                                             Zdjęcia: arch. szkoły. 

W „starszej” kategorii, tytuł najlepszego przedstawienia otrzymały ex 
equo prezentacje Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2 w Niedobczycach oraz 
Gimnazjum im. A. Mickiewicza z Jejkowic, o którym piszemy powyżej. 
Zresztą, na jejkowickie gimnazjum spadł prawdziwy deszcz nagród – młodzi 
twórcy przygotowali najlepsze stroje i scenografię, a uczennica tej szkoły 
– Dominika Kuśka otrzymała tytuł najlepszej aktorki. Jury doceniło również 
grupę ”Elfy” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego przyznając 
nagrodę za najlepszą oprawę muzyczną. W obydwu kategoriach wiekowych 
wręczono też kilka wyróżnień. Dwa z nich trafiły w ręce uczestników WTZ 
2 w Niedobczycach. Krzysztof Formanek ujął jury profesjonalną narracją, 
a Katarzyna Gajda rolą pełnej radości i ciepła Marii.      

Jednym z celów przeglądu było szerzenie idei tolerancji oraz integracja 
dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi. Świąteczne inscenizacje pokazały, 
że zarówno dzieci zdrowe, jak i te, które na co dzień potrzebują pomocy, 
potrafią walczyć z tremą na scenie, zmagać się z własnymi słabościami i z 
wielkim zaangażowaniem wcielać się w kreowane przez siebie postacie. 

(S), (D) 

c.d. ze strony 23

Na święta – pomocna dłoń

Kolędować małemu

Jasełek czas 
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Nieśmiertelne „Brunetki, blondynki...”, „O sole mio” i „Nad 
pięknym, modrym Dunajem” czy przebojowe arie operetkowe  
i operowe – tego na noworocznym koncercie można się spodzie-
wać... Publiczność w Teatrze Ziemi Rybnickiej nie była natomiast 
przygotowana na dyrygenta w szpilkach...

A trzeba przyznać, że widok był inte-
resujący, bo kształtnych nóg maestro Mi-
rosławowi Jackowi Błszczykowi niejed-
na niewiasta mogłaby pozazdrościć (na 
zdj.). Kuplety „polityczno–kulturalne”  
w dyszkantowym wykonaniu „panny 
Mirosławy Błaszczykowskiej” były jedną 
z ostatnich atrakcji koncertu Filharmo-
nii Rybnickiej, ale wcześniej też ich nie 
brakowało. Z towarzyszeniem orkiestry 
wystąpiła para młodych, świetnie się 
zapowiadających śpiewaków: Iwona So-
cha (sopran) i Rafał Bartmiński (tenor) 
prezentując się solo i w duetach. 

Również radosnym, choć bardziej 
oficjalnym wydarzeniem było uho-
norowanie rybnickich filharmoników 
przez Stowarzyszenie Polskich Artystów  

Muzyków. Medal „Za zasługi dla muzyki polskiej” z rąk prezesa za-
rządu tej organizacji, znakomitego dyrygenta Antoniego Wicherka 
oraz skarbnika Jerzego Róziewicza odebrał dyrektor orkiestry Antoni 
Smołka. Podkreślono zasługi zespołu w krzewieniu kultury muzycznej i 
podtrzymywanie pięknej tradycji zapoczątkowanej przez braci Antonie-
go i Karola Szafranków. Składając rybnickiej publiczności noworoczne 
życzenia i dziękując miastu za wsparcie, J. M. Błaszczyk zapewnił, że 
orkiestra nadal podążać będzie wyznaczonym przez braci Szafranków 
szlakiem i dostarczać słuchaczom artystycznych przeżyć. 

(r)

Szkół Ponadpodstawowych nr 3, głównego organizatora imprezy. W gronie lau-
reatów znalazły się rodziny Dudków i Kurzątkowskich, grupa „Kaszuby” z OPP 
„Przygoda” i „Muzetki” z Zespołu Szkół Specjalnych w Żorach, zespoły z SP nr 2 
i G nr 5, a także wspomniana już J. Klimek oraz Bartek Sobik z SP nr 2. Koncert 
laureatów połączony z wręczeniem nagród odbył się w kościele pod wezw. św. 
Jadwigi, gdzie podsumowano również konkurs plastyczny „Anioły w przestrzeni 
Bożego Narodzenia”, gdyż festiwal miał też swoją drugą, artystyczną odsłonę. Na 
konkurs nadesłano 77 najróżniejszych aniołów, których autorzy wykazali się nie 
lada pomysłowością (na zdj.), a najmłodszy, Pawełek Sulewski, miał 2,5 roku.  
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli Julia Wałach z ZSP nr 4, Magdalena 
Piecha z SP nr 15 i Agnieszka Wojtan z G nr 10. Patronat nad festiwalem objęli 
prezydent Adam Fudali i ksiądz dziekan Franciszek Skórkiewicz, a nagrody wrę-
czyła wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn.  

Ilość koncertów i kolędowych występów świadczy o nie-
zwykłej popularności tych prostych religijnych pieśni, które 
kojarzą się z tak wyjątkowym okresem w roku... 

(S), r

Medal dla Filharmonii Rybnickiej

Z batutą i na szpilkach...

Jagoda Klimek udanie wystąpiła na 
dwóch kolędowych festiwalach.

Medal SPAM z rąk Antoniego Wicherka odebrał Antoni Smołka (z lewej), decyzję 
odczytał Jerzy Róziewicz.

W dzień Nowego Roku w bazylice wystąpiła Miejska Orkiestra  
Dęta „Rybnik”.                                                                            Zdj.: r



Piramida dla skarbnika
Cykl noworocznych spotkań różnych środowisk zakończyli przedsiębiorcy 

zaproszeni do kamieńskiej „Olimpii” wspólnie przez samorząd terytorialny 
reprezentowany przez prezydenta Adama Fudalego oraz samorząd gospodar-
czy czyli Izbę Przemysłowo–Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego  
z prezesem Andrzejem Żylakiem. Wzajemne życzenia dobrego roku poprze-
dziło wręczenie  skarbnikowi miasta Bogusławowi Paszendzie Piramidy Wiedzy, 
Fachowości i Przyjaźni „Ślonsko Hołda”, nagrody Izby dla osób wyróżniających 
się szczególnym profesjonalizmem w zawodowej działalności i zaangażowaniem 
w rozwój miasta. — Bogusław Paszenda już 40 lat służy temu miastu, zajmując 
się z dobrym skutkiem jego finansami. Przez ten czas skutecznie wprowadzał nowe 
technologie i rozwiązania, by dostosować zarządzanie miejskimi finansami do no-
wej rzeczywistości — mówił prezes Żylak. Dziękując za wyróżnienie B. Paszenda  
z właściwą sobie skromnością powiedział, że jest jedynie „...małym trybikiem”  
w wielkiej miejskiej maszynerii napędzanej i kierowanej przez prezydenta. — Moje 
miejsce jest w drugim szeregu i tak zawsze rozumiałem służbę dla miasta, ale oczy-
wiście cieszę się, że została ona doceniona. Dziękuję moim dawnym i aktualnym 
współpracownikom, bez których nie byłoby efektów tej pracy.

Honorowe Medale Izby otrzymało kilkanaście firm, które obchodziły pełne 
rocznice istnienia na rynku produkcyjnym i usługowym.                                 (r) 

Bogusław Paszenda (z lewej) odbiera nagrodę Izby.                                                     Zdj.: r
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O misjach 
przy kawie i herbacie...

... rozmawiali uczniowie i nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej nr 19, którzy nie tylko uczestniczyli 
w popularnym programie telewizyjnym, ale też 
w konferencji prasowej zorganizowanej przez 
Komisję ds. Misji Konferencji Episkopatu Polski 
i Biuro Prasowe KEP.

Zaproszenie do udziału w konferencji pod ha-
słem „Razem w misyjnym powołaniu”, w której 
wzięło udział ośmioro uczniów i nauczycielki 
Grażyna Marta Dziurok i Aleksandra Greiner, 
było dla szkoły szczególnym wyróżnieniem. Jednak 
ich obecność w Warszawie nie była przypadkowa: 
— Jesteśmy najbardziej „umisyjnioną” szkołą w Pol-
sce. Realizujemy własny program edukacji misyjnej, 
wspierający program wychowawczy szkoły — mówi 
G. Dziurok. — Przygotowujemy przedstawienia te-
atralne, prezentacje multimedialne, prace plastyczne, 
literackie i muzyczne, a nasze zaangażowanie na 
rzecz misji skupia się również na akcjach chary-
tatywnych, ale przede wszystkim na działalności 
edukacyjnej. Kształtujemy postawy otwartości na 
drugiego człowieka, tolerancji dla jego odmienności 
i wrażliwości na ubóstwo. Szkoła wygrała IV edycję 
konkursu „Mój szkolny kolega z Afryki”, a teraz 
przygotowuje się do III już edycji międzyszkolnej 
olimpiady misyjnej. Szczególnym wyróżnieniem dla 
kłokocińskiej placówki był też udział w programie 
TVP 1 „Kawa czy herbata”, gdzie rozmawiano  
o misyjnej pasji młodych mieszkańców Kłokocina. 
Nie dziwi zatem, że 6 stycznia podczas mszy św. 
w kościele parafialnym, 40 uczniów ze szkolnego 
Koła Misyjnego otrzymało krzyże misyjne i uro-
czyście uznanych zostało za małych „misjonarzy”, 
którzy swoją modlitwą, drobnymi wyrzeczeniami  
i twórczym zaangażowaniem, będą wspierać pracę 
tych „dorosłych” misjonarzy na wszystkich konty-
nentach. 

G. Dziurok podkreśla, że szkoła nie mogłaby 
tak aktywnie działać bez pomocy różnych instytucji 
– Urzędu Miasta Rybnika, Misjonarzy Werbistów, 
Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, Muzeum 
Miejskiego w Żorach, redakcji Gościa Niedzielnego 
i oczywiście „Gazety Rybnickiej”...  

kanalizacji. Zakończenie prac planowane jest na trzeci kwartał 2008 r. Prezydent Fudali 
podkreślił wagę współpracy firmy z dzielnicowymi samorządowcami i odpowiedniego 
stosunku do mieszkańców – ważnych partnerów przedsięwzięcia. — Budowa kanalizacji 
dobiegła półmetka. Mamy nadzieję, że współpraca z kolejnym wykonawcą będzie przebiegać 
bez większych problemów — mówił prezydent A. Fudali. — Zdajemy sobie sprawę, że to 
operacja na żywej tkance miasta, nie tylko z powodu ingerencji w ciągi komunikacyjne, ale  
i własność prywatną. Posiadamy jednak doświadczenie w wykonywaniu takich robót i bę-
dziemy się starali działać z wyczuciem — zapewnił przedstawiciel firmy Andrzej Szpila. 

W podpisaniu kontraktu uczestniczył nowy pełnomocnik prezydenta ds. realizacji pro-
jektu ISPA/Fundusz Spójności i tym samym szef Biura Obsługi Projektu Michał Wilczek. 
Jest on katowiczaninem rocznik 1950, absolwentem Politechniki Śląskiej, inżynierem  
z długim stażem w firmach inżynieryjno–drogowych, m.in. w katowickim PRInż–u. — Do-
tąd proces inwestycyjny był mi znany głównie od strony wykonawcy, ale podjałem decyzję, by 
z tym problemem zmierzyć się z drugiej strony, choć nie była to decyzja łatwa...

Dobrą wiadomością jest formalna już zgoda UE na zmianę terminu zakończenia budowy 
sieci kanalizacyjnej do 2009 roku, o co miasto wystąpiło w związku z wydłużeniem robót zwią-
zanym z koniecznością zerwania kontraktu z wykonawcą budowy w kilku dzielnicach.

Przypomnijmy, że w sumie współfinansowany przez UE projekt zakłada powstanie 
ponad 540 km sieci kanalizacji sanitarnej i 68 przepompowni ścieków w Rybniku  
i gminach Gaszowice i Jejkowice. Do chwili obecnej zostało wybudowanych ponad 
263 km kanalizacji sanitarnej oraz 22 przepompownie.                                       (r)

Uczniowie SP nr 19  w programie „Kawa czy herbata”.

c.d. ze strony 18

Kanalizacja na półmetku
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Filip również wie!
W ramach ogólnopolskiej społecznej kampanii profilaktyki 

HIV/AIDS, która przebiega pod hasłem „Rodzina razem przeciw 
AIDS” w CRiR Bushido odbył się konkurs wiedzy o HIV/AIDS dla 
gimnazjalistów. O jego wynikach pisaliśmy w poprzednim numerze, 
ale z uwagi na przeoczenie organizatorów imprezy, nie wymieniliśmy 
jednego z laureatów – Filipa Woźnioka z G nr 10. Błąd naprawiamy i gra-
tulujemy! Tym samym świąteczne porządki uważamy za zakończone.    

Pomocny remont
W Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych oddano do użytku 

windę, która ułatwia funkcjonowanie niepełnosprawnym uczniom. 
Do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich dostosowano również jedną 
z toalet, a prace remontowe związane z likwidowaniem barier architek-
tonicznych podsumowano podczas uroczystego spotkania. Do udziału 
w nim zaproszono m.in. prezydenta Adama Fudalego, naczelnika 
Wydziału Edukacji Tadeusza Bonka, wizytatora Kuratorium Oświaty 
Witolda Cyronia, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Kazimie-
rza Piekarza, a uczniowie ZSZS zaprezentowali występ przygotowany  
w ramach obchodów Tygodnia Śląskiego. W zrealizowaniu przedsię-
wzięcia w ZSZS pomogło miasto. Ważnym elementem motywującym do nauki języków obcych 

jest możliwość sprawdzenia i porównania przez uczących się 
swojej wiedzy i umiejętności. Taki cel przyświecał organizatorom 
I Międzyszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego dla szkół po-
nadgimnazjalnych – nauczycielom języka niemieckiego Zespołu 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych Beacie Łabudzie i Katarzynie 
Bednorz. 

W pierwszym, pisemnym etapie wzięło udział 19 uczniów z I Liceum 
Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Sióstr 
Urszulanek, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Technicznych, 
IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Mechaniczno–Elek-
trycznych. Uczniowie sprawdzili swoje wiadomości z zakresu rozumienia 
ze słuchu, umiejętności czytania ze zrozumieniem, stosowania struktur 
gramatycznych oraz wypowiedzi pisemnej.

Komisja konkursowa wyłoniła 10 osób, które wzięły udział w części 
ustnej. Do komisji konkursowej II etapu zostali zaproszeni nauczyciele 
germaniści, opiekunowie uczniów–uczestników konkursowych zmagań. 
Ich zadaniem było zaprezentowanie swoich umiejętności językowych 
na podstawie odpowiedzi na pytania i 5 minutowej wypowiedzi na 
wybrany przez siebie temat. Komisja konkursowa przy ocenianiu brała 
pod uwagę wszechstronność ujęcia tematu, zainteresowanie tematem, 
stosowane struktury gramatyczne, poprawność językową, bogactwo 
językowe oraz fonetykę. 

Komisja konkursowa w składzie: Beata Łabuda (ZSM–E), Katarzyna 
Bednorz (ZSM–E), Romana Barylak (ZST), Beata Spandel (Liceum 
Sióstr Urszulanek) oraz Jan Sebastian (Stowarzyszenie Rybnik–Europa) 
przyznali trzy główne nagrody: I miejsce zdobyła Maria Wójcik (II LO), 
II –Agnieszka Nawrat (I LO), III – Paulina Osmańczyk (Liceum Sióstr 
Urszulanek) – (na zdj).

Nagrody, które zostały ufundowane przez Radę Rodziców przy 
ZSM–E oraz Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Ryb-
nik–Europa, wręczyli laureatom dyrektor szkoły Marek Holona oraz 
przewodnicząca Stowarzyszenia Halina Szczyrbowska, życząc dalszych 
sukcesów w nauce języka niemieckiego. Jednym z zadań Stowarzyszenia 
jest włączanie się w rozwój międzynarodowych kontaktów Rybnika; 
jeśli chodzi o partnerów niemieckojęzycznych, najbardziej aktywną, 
przyjacielską współpracę nasze miasto utrzymuje z Dorsten w Nadre-
nii–Westfalii i Eurasburgiem w Bawarii. Szkolne wymiany i kontakty  
z miastami partnerskimi mogą być dodatkową motywacją do nauki języ-
ka, ale i zgłębiania kultury danego kraju. Konkursy, jak ten w ZSM–E, 
takie działania wspomagają.

S, (r)

Poszła Karolinka do ... TZR
A cóż to za festiwal, na którym nie tylko wykonawcy, ale również 

publiczność może pochwalić się swoim śpiewem, do tego w śląskiej 
gwarze? Takie rzeczy to tylko w ... Teatrze Ziemi Rybnickiej podczas 
Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Śląskiej „Karolinka”.

Młodzi wykonawcy – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z Rybnika i okolic – zaprezentowali najróżniejsze śląskie „pieśniczki” 
– „Rano, rano, ranusieńko”, „Za stodołą”, „Miała babuleńka”, „Dziew-
czyna z Beldonu”, „Na Muchowcu” i in. W VII już edycji imprezy, którą 
rokrocznie organizuje OPP „Przygoda”, obok solistów, zespołów i duetów, 
udanie zaprezentowali się też podopieczni placówek specjalnych – Agniesz-
ka Mrozek z Gimnazjum Społecznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
oraz Karol Kusidło z klasy integracyjnej SP 34. Nie tylko oni znaleźli się 
w gronie laureatów festiwalu – w poszczególnych kategoriach wiekowych 
zwyciężali Alicja Wystub (SP nr 19), Bartosz Sobik (OPP „Przygoda”), 
duet Maria Olborska i Marta Porwoł (ZSP nr 4 Golejów), Ewa Kapsze-
wicz (OPP „Przygoda”), zespół w składzie Katarzyna Mrowiec, Gabriela 
Wróbel i Martyna Moskała (Gimnazjum w Łaziskach Górnych) oraz 
reprezentująca tę samą placówkę Sandra Szewczyk, która otrzymała też 
nagrodę publiczności. A skoro już o młodych widzach mowa, oni również 
brali czynny udział w festiwalu – nie tylko dopingowali swoich kolegów 
występujących na scenie (i to jak!), ale sami mieli możliwość zaprezento-
wania śląskich piosenek, m.in. popularnej „Karolinki”. Ich zaangażowanie 
zostało ocenione i nagrodzone, a najaktywniejsi byli uczniowie ZSP nr 4  
z Golejowa. W trakcie festiwalu wystąpił też zespół „Przygoda”, a uczestnicy 
potwierdzili, że śląskie śpiewanie jest im bliskie. 

Festiwal „Karolinka” udowadnia, że młodzi ludzie chętnie śpiewają śląskie piosenki.

Przy dziecku...
również po niemiecku
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Styczeń
• Sesja Rady Miasta – przyjęcie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku w mieście, 
uchwała o pracach społecznie użytecznych.

• Zawalenie się hali na terenie Międzynarodo-
wych Targów Katowickich w czasie wystawy 
gołębi – wśród 65 ofiar śmiertelnych Tomasz 
Kania z Boguszowic. 

• Zerwanie kontraktu z Hydrobudową 9 na 
budowę kanalizacji w Niedobczycach, Nie-
wiadomiu i Paruszowcu – Piaskach z powodu 
niewywiązywania się firmy ze zobowiązań.

• Noworoczne spotkania prezydenta miasta 
z przedstawicielami różnych środowisk.

• Omówienie budżetu miasta na spotkaniu 
prezydenta miasta z przedsiębiorcami 
w Izbie Przemysłowo–Handlowej.

• Podjęcie specjalnych działań związanych 
z katastrofalnymi opadami śniegu. 

• Założycielka Stowarzyszenia Aktywna 
Dzielnica w Boguszowicach Ewa Sowa 
uhonorowana nagrodą Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej, którą odebrała 
w warszawskiej redakcji „Polityki”; wyróż-
nienie dla rybnickiego koła Polskiego Stowa-
rzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym.

• Odkrycie fragmentu średniowiecznego mia-
sta na terenie b. browaru w czasie budowy 
„Focus Parku”. 

• Ponad 100 wolontariuszy zebrało w ramach 
WOŚP prawie 50 tys. zł.

• „Śmierdząca” awaria wodociągu na terenie 
Boguszowic i Chwałowic.

• „Smog” nad Rybnikiem.
• 10–letni Wiktor Lazar przyczynił się do uga-

szenia pożaru w kamienicy na Rynku.
• Upamiętnienie 61. rocznicy Marszu Śmierci.
W sporcie m.in.: „Żużlowy Oskar” dla ryb-

nickiego stadionu w plebiscycie Intermedia 
Group; dzięki zmianom w regulaminie 
– żużlowcy RKM w ekstralidze.

W kulturze m.in.: w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej – koncert karnawałowy „Batuta, frak 
i elegancja”, koncert Filharmonii Rybnic-
kiej „Melodie świata” z udziałem solistów; 
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej – integracyjny przegląd widowisk 
jasełkowych, IV LO zwycięzcą „Pojedynku 
na słowa”.

Luty
• Sesja Rady Miasta – cena wody bez zmian..
• Zaginął 8–letni Mateusz Domaradzki z Pia-

sków – szeroko zakrojone poszukiwania nie 
dały rezultatów do dnia dzisiejszego.

• Fałszywy alarm „bombowy” w Urzędzie 
Miasta – ewakuacja pracowników.

W sporcie m.in.: Mistrzostwa Polski juniorów 
w szabli w hali w Boguszowicach.

W kulturze m.in.:  jubileuszowy X Ogól-
nopolski Festiwal Piosenki Artystycznej 
organizowany przez Fundację Elektrowni 
Rybnik – gościem gali Justyna Steczkowska; 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej rewia „Brasil 
Tropical” i Dorota Miśkiewicz. 

Marzec
• Sesja Rady Miasta – powrót techników do 

rybnickiej sieci oświatowej.
• Rozstrzygnięcie cyklu spotkań władz samo-

rządowych z mieszkańcami w dzielnicach.
• Podpisanie umowy z firmą Budimex Dromex 

S.A. na modernizacje  Drogi Krajowej nr 78.
• Wybuch gazu w pawilonie przy ul. 3 Maja.
• Zmiany w organizacji ruchu w Rybnickiej 

Strefie Śródmiejskiej – „biletomat” na wjeź-
dzie na Rynek.

• Złoty Krzyż Zasługi dla skarbnika Bogusława 
Paszendy.

• Oddanie do użytku po remoncie żłobka 
„Skrzat” w dzielnicy Maroko–Nowiny.

• Rejestracja Izby Rzemieślniczej.  
• Targi Edukacji organizowane w Zespole 

Szkół Wyższych.
• Setne urodziny Józefy Kołodziejczyk z dziel-

nicy Rybnik – Północ.
W kulturze m.in.: Blues Festival w auli CKI 

Politechniki Śl. organizowany przez Ryb-
nickie Centrum Kultury; w TZR – koncert 
Krzysztofa Kiljańskiego, koncert Neue 
Berner Trio w Państwowej Szkole Muzycznej 
im. Szafranków.

Kwiecień
• Sesja Rady Miasta – absolutorium dla pre-

zydenta miasta.
• Obchody pierwszej rocznicy śmierci Jana 

Pawła II.
• Wizyta delegacji z partnerskiego miasta 

Mazamet.
• Rozpoczęcie remontu Teatru Ziemi Ryb-

nickiej.
• XIII Dni Promocji Zdrowia.
• 5–lecie współpracy z francuskim miastem 

Liévin – wizyta delegacji Rybnika w tym 
mieście.  

• Uruchomienie nowych linii autobusowych – nr 
7 do Buzowic i nr 30 w dzielnicy Chwałowice.

• Podpisanie umowy z TVP S.A., firmą Agora 
S.A. i Tim Media na kampanię promocyjną 
budowy kanalizacji. 

• XI Giełda „Dom”.
• V Dni Ziemi, Wody i Powietrza.
• Targi Edukacyjne w Zespole Szkół Ekono-

miczno–Usługowych.

•Wieczór wspomnień w Muzeum z okazji 66. 
rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

W kulturze m.in.: finał XVI Festiwalu 
Kultury Młodzieży Szkolnej, VII Wo-
jewódzki Przegląd Dziecięcych Zespo-
łów Regionalnych „Szykownie wele 
gruby” – Złota Kotewka, w Muzeum 
– wystawa „Znaczki pocztowe, stemple 
i materiały propagandowe z okresu Plebi-
scytu na Górnym Śląsku”, w TZR – koncert 
Krzysztofa Krawczyka.

Maj
• Sesja Rady Miasta – pieniądze na ogrzewanie 

bazyliki. 
• Obchody Święta Konstytucji 3 Maja.
• Prezydent A. Fudali 7. w plebiscycie „DZ” na 

najlepszego gospodarza śląskich miast.
• Oddanie do użytku ronda u zbiegu ulic Raci-

borskiej, Dworek i Wodzisławskiej.
• Rozpoczęcie remontu wiaduktu na ul. Wo-

dzisławskiej.
• Obchody 100 – lecia Szkoły Podstawowej nr 

6 na Zamysłowie.  
• Dni Karwiny w Rybniku.
• W szpitalu w Orzepowicach do ogólnopol-

skich strajków przyłączyło się 145 lekarzy.
• Problemy z gazem pod targowiskiem w Bo-

guszowicach.
• Rybnicka młodzież na spotkaniu z Benedyk-

tem XVI w Krakowie.
• Odsłonięcie w Stodołach tablicy poświęconej 

pamięci ofiar wojsk sowieckich w 1945 roku. 
W sporcie m.in.: mistrzostwo Polski juniorów 

w szpadzie dla Wojciecha Sworowskiego 
z RMKS; podobny sukces całej drużyny; 
koszykarska drużyna ZNP Rybnik Mistrzem 
Polski Nauczycieli. 

W kulturze m.in.: VIII Festiwal Sztu-
ki Teatralnej w Klubie Energetyka, VII 
Festiwal Muzyki Instrumentalnej w DK 
w Chwałowicach, Symfonia Pieśni Żałosnych 
Henryka M. Góreckiego w wyk. Filharmonii 
Rybnickiej i Klaudyny Jackiewicz  w kościele 
św. Jadwigi, VIII Konkurs Gawędziarzy 
„W Niewiadomiu po śląsku”, Spotkanie 
Smolnioków – gwiazdą Eleni.

Czerwiec
• Sesja Rady Miasta – przyjęcie Progra-

mu rozwoju systemu opieki nad rodziną 
i dzieckiem; uchwała powołująca Ośrodek 
Adopcyjno–Opiekuńczy. 

• Tytuł Patrolu Roku dla rybnickich policjan-
tów – sierżanta Tomasza Klameckiego i st. 
posterunkowego Wojciecha Pielczyka.

• Początek zasiedlania wyremontowanych 
„familoków” w Paruszowcu–Piaskach.

K a l e n d a r i u m  2 0 0 6 
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• Inauguracja 100–lecia kościoła św. Antonie-
go wystawą w Muzeum.

• Obchody 100–lecia Szkoły Podstawowej nr 3 
w Paruszowcu – Piaskach.

• 95. rocznica powstania Szkoły Podstawowej 
nr 13 w Chwałowicach.

• VII edycja Korowodów Dzielnic – zwycięstwo 
Ligoty–Ligockiej Kuźni.

• Nagrody Prezydenta w Dziedzinie Kultury.
• Święto Rzemiosła i Jarmark Śląski.
• Dni Dorsten.  
• Obchody Dnia Dziecka.
• Setne urodziny Marty Kuli i Marianny Sosny 

– obie z Boguszowic. 
• Samobójcza śmierć żużlowca Łukasza 

Romanka.
W sporcie m.in.: regaty Olimpiad Specjal-

nych org. przez sekcję terenową „Promyk” 
przy Szkole Życia, półfinał Mistrzostw 
Polski juniorów w siatkówce plażowej.

Lipiec
• Rybnik najlepiej zarządzanym miastem wg 

rankingu „Rzeczpospolitej”! 
• Sesja Rady Miasta – letnie remanenty.
• Rekordowe upały – na miasto wyjechały 

polewaczki.
• Aresztowanie księgowej Rybnickich Służb 

Komunalnych za okradanie firmy.
• Ruszyło odtwarzanie dróg po kanalizacji 

w Niedobczycach, Niewiadomiu i Paruszow-
cu–Piaskach. 

• Początek przebudowy Placu Wolności.
• Nowa karetka pogotowia dla WSS nr 3.
• Otwarcie hipermarketu sieci OBI.
• Setne urodziny Ryszarda Rojka z dzielnicy 

Ligota–Ligocka Kuźnia.
W sporcie m.in.: tytuł Sportowca Roku dla 

dżudoczki Hanny Las z klubu „Polonia”, 
Mistrzostwa Europy w Akrobatyce Szy-
bowcowej, Mistrzostwa Europy Juniorów 
w Baseballu, Dariusz Szczubiał trenerem 
MKKS, półfinał Drużynowych Mistrzostw 
Świata na Żużlu.  

Sierpień
• Zamknięcie na czas modernizacji Placu 

Wolności.
• Instalacja bezprzewodowego Internetu na 

Rynku.
• Podpisanie umowy na realizację e–karty 

z firmą Bull Polska S.A. 
• Uruchomienie miejskiego systemu sms–ów.
• Miejskie obchody Święta Wojska Polskiego.
• 61. Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę.
• „Lato w mieście” – imprezy sportowe i kul-

turalne w miejskich. 
• Rybniczanka Judyta Mojżesz II Wicemiss 

Polonia.

Wrzesień
• Sesja Rady Miasta – przyjęcie nowego regu-

laminu przewozu i cen biletów komunikacji 
miejskiej.

• Rybnik głównym laureatem konkursu „Gmi-
na Fair Play”!

• Obchody rocznicy Września ‘39.
• Miejska inauguracja roku szkolnego 

w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 4 
w Golejowie połączona z otwarciem nowego 
przedszkola. 

• Inauguracja roku szkolnego II LO gościnnie 
w szkole muzycznej – wykład inauguracyjny 
europarlamentarzysty Jana Olbrychta. 

• Święto Wojsk Lądowych – prezentacja trans-
portera „Rosomak” na Rynku.

• Podpisanie kontraktu na budowę kanalizacji 
w Chwałowicach.  

• Uruchomienie obserwatorium astronomicz-
nego w II Liceum Ogólnokształcącym.

• Wizyta delegacji z ukraińskiego miasta Bar.
• Nowa pracownia multimedialna w Zespole 

Szkół Budowlanych.
• Rozstrzygnięcie konkursu „O ładniejszy 

Rybnik”.
• Wielki festyn na terenie kampusu promują-

cy budowę kanalizacji – gwiazdą wieczoru 
zespół „Łzy”; spotkanie władz miasta 
z dzielnicowymi samorządowcami. 

• Obchody 150–lecia kolei. 
• Uruchomienie nocnych kursów autobusów.
•  Rozbicie przez policję młodzieżowej grupy 

przestępczej.
• Uruchomienie nowego numeru tel. UM 

– 4392000.
W kulturze m.in.: Rybnickie Prezentacje 

Filmu Niezależnego, inauguracja Rybnik Art 
Festival, I Przegląd Kapel Podwórkowych. 

W sporcie m.in.: Drużynowe Mistrzostwa 
Polski w żużlu na mini–torze.

Październik
• Samorządowy Oskar – nagroda im. Grzego-

rza Palki dla prezydenta Adama Fudalego.
• Sesja Rady Miasta – ostatnie posiedzenie 

w kadencji.
• Rybnik laureatem konkursu MSW „Przyja-

zny urząd administracji samorządowej” za 
wdrożenie Rybnickiego Systemu Informacji 
Przestrzennej.

• Podpisanie kolejnych umów na realizację kanali-
zacji – dla Gaszowic i Niewiadomia–Buzowic.

• Inauguracja roku akademickiego w Zespole 
Szkół Wyższych.

• W ZSW – otwarty wykład posła do Parla-
mentu Europejskiego Jerzego Buzka o roli 
samorządu terytorialnego w Polsce. 

• Obchody Dnia Edukacji Narodowej – Meda-
le im. Mikołaja z Rybnika dla Edyty Korepty, 
Adelajdy Sładczyk i Emila Matlocha.   

• Otwarcie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńcze-
go przy ul. Floriańskiej; konferencja w UM 
„Bliżej dziecka, bliżej rodziny”.

• Otwarcie Środowiskowego Domu dla Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym wraz z hostelem 
i filią Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej 
przy ul. Karłowicza.   

• Złota Honorowa Lampka Górnicza dla jazz-
mana Krzysztofa Popka, wręczona w czasie 
XXXVII Rybnickich Dni Literatury.

• Oddanie do użytku boiska wraz z bieżnią przy 
SP 6 na Zamysłowie.

• Otwarcie nowych pracowni zawodowych 
w zespole Szkół Ekonomiczno–Usługowych.

• I Festiwal Organizacji Pozarządowych 
w RCK.

• Konferencja „Poradnictwo zawodowe  wobec 
wyzwań współczesnego rynku pracy” organi-
zowana przez UM i PUP.     

• Strajk wszystkich pracowników Państwo-
wego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych.

• 10–lecie Towarzystwa Muzycznego im. Braci 
Szafranków – koncert w TZR.

W kulturze m.in.: XI Rybnicka Jesień Kaba-
retowa „Ryjek”.

W sporcie m.in.: złoto i srebro Mistrzostw 
Europy dla niewidomej sztangistki Alek-
sandry Szostak. 

Listopad 
• Wybory samorządowe – zwycięstwo w I turze do-

tychczasowego prezydenta Adama Fudalego. 
• Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta 

– Marek Krząkała przewodniczącym RM.
• Powołanie na zastępców prezydenta Ewy 

Ryszki, Joanny Kryszczyszyn i Michała 
Śmigielskiego.  

• Wprowadzenie biletu elektronicznego ko-
munikacji miejskiej.

• Uruchomienie monitoringu wizyjnego 
w centrum miasta.

• Rybniczanie uczcili pamięć ofiar tragicznego 
wypadku w kop. „Halemba”: okolicznościo-
we koncerty w TZR, msza św. z koncertem 
w kościele Matki Boskiej Bolesnej; program 
koncertów XXI Silesian Jazz Meetingu dosto-
sowany do okoliczności, finałowy koncert Dni 
Cecyliańskich dedykowany pamięci górników.

Grudzień
• Dwie sesje Rady Miasta – wybór wiceprze-

wodniczących Rady Miasta: Franciszka 
Kurpanika i Tadeusza Gruszki.

• Zakończenie budowy kanalizacji w dzielni-
cach Radziejów i Popielów.

• Po częściowym zakończeniu przebudowy 
– Plac Wolności przejezdny.

• Sylwester na Rynku. 
W kulturze m.in.: w Muzeum promocja książki 

E. Bimler–Mackiewicz „Rybnik. Znaki samo-
rządowych wspólnot” oraz wystawa związana 
z 25. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego.

W sporcie m.in.: uczennica Gimnazjum nr 3 
Jagoda Słowik mistrzynią świata w wyciska-
niu sztangi leżąc. Zdjęcia na II stronie okładki.



Wyeksponowane w Rybnickim Cen-
trum Kultury prace członków rybnic-
ko–raciborskiego koła Związku Polskich 
Artystów Plastyków przyciągają oczy ko-
lorem, fakturą i tematem, dotykając przy 
tym emocji i estetycznej wrażliwości. 

Są tak różnorodne, jak zróżnicowane są 
osobowości artystów je wystawiających. — Ta 
wystawa otwiera nowy, oby jeszcze bardziej twór-
czy, rok artystycznych działań członków naszego 
koła. Zależy mi na integracji  środowiska plastycz-
nego, także poprzez wspólne wystawy — mówiła 
przewodnicząca koła Grażyna Zarzecka–Czech 
w czasie wernisażu. — W najbliższym czasie pla-
nujemy wyjście z naszą twórczością na zewnątrz 
poprzez wystawę w podobnym składzie w siedzibie 
oddziału ZPAP w Katowicach. Cytując fragment 
książki Józefa Rotha „Zipper i jego ojciec” 
umieszczony na zaproszeniu na wernisaż: (...) 
widząc artystów pocieszał się tym, że ostatecznie 
i oni mówią tylko o tych samych kłopotach,  

o jakich mówi świat (...), podkreśliła, że źródłem 
artystycznej inspiracji jest niezmiennie człowiek 
i jego kondycja.   

Zdecydowanie rozpoznawalne są akty 
Marii Budny–Malczewskiej, tym razem  
w wyrazistych kolorach, kolor to również żywioł 
G. Zarzeckiej–Czech, podobnie kolorem, ale 
i fakturą oraz formą czerpiącą jakby z malar-
stwa naiwnego przyciągają wzrok obrazy Aliny 
Podleśny–Małeszczyk. Interesujące przykłady 
grafiki pokazała Barbara Wołoszyńska–Rak,  
zaskakuje realistyczna gęsiareczka Krzysztofa 
Dublewskiego, którego siła twórcza tkwi w bo-
gactwie zainteresowań, intrygują czarno–białe 
rysunki ołówkiem Zyhdi Cokolli i bliskie ko-
lażu prace drugiego z raciborskich plastyków 

Mariana Zawisły. Widoczną ewolucję przeszło 
malarstwo Elżbiety Niedzieli–Siejny, a portret 
wnuczki to jeden z ostatnich obrazów Heleny 
Piergies–Chlubek, której problemy ze wzro-
kiem ograniczają możliwości twórcze. Odreal-
nione pejzaże w ciepłych, jesiennych kolorach 
pokazali Franciszek Stabla i Marian Chmie-
lecki. Konkurencji nie miał Zbigniew Mura,  
bo tylko on zajmuje się ceramiką, a wystawił 
m.in. ceramiczne maski, z których słynie.

Siłą rybnicko–raciborskiego środowiska 
plastycznego jest nie tylko liczba czynnych ar-
tystów, ale wielość form i bogactwo treści przez 
nich prezentowana, czego dowodem jest wysta-
wa, którą można oglądać do 4 lutego br. 

(r)

Plastyczna 
integracja
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— Każdy ma swój sposób widzenia świata; ja 
tak właśnie go postrzegam — mówiła siostra 
Ewa Pyzik o wierszach ze swojego debiu-
tanckiego tomiku pt. „Od – blaski”. Poezją 
zaprosiła czytelników do swojego świata ...

A dominuje w nim pełna gama uczuć i do-
znań – tęsknota, nadzieja, oddanie, nostalgia 
oraz rozstania i powroty... Znawca pięknego 
słowa Grzegorz Walczak, który w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej poprowadził 
wieczór autorski s. E. Pyzik, ocenia, że to poezja 
metafizyczna, dochowująca tajemnicy, delikatna 
i nastawiona na wrażliwego czytelnika. Dla eme-
rytowanej polonistki Alicji Godlewskiej, poezja 
siostry Ewy Pyzik jest ożywcza jak czysta woda, w 
której można obmyć się z brudów codzienności. 
I taka właśnie powinna być poezja. „Zachwyt 
prosty”, „Impresja trzecia”, „Kamień”, „Wio-
lonczela”, „Bajka dla dorosłych” – to tylko 
kilka z ponad 80 wierszy, które powstały na 
przestrzeni kilku lat. W ich ułożeniu w zgrabną 
„tomikową” całość, swój udział ma ks. Andrzej 
Gruszka, a w „Od–blaskach” znajdziemy wiele 
trafnych strof, jak „żyjesz chwilą w chwili...”. 
— Nikt nie domyśliłby się, że wiersze pisała osoba 
w habicie — mówił G. Walczak. — Znajdziemy 
tu ... żółtą piżamę, ale zaskoczeń jest więcej (...). 
Są blaski, te płynące z góry, i cienie z życia „na 
dole”. Jak wyjaśniała autorka, opatrzenie to-
miku zwrotem „siostra” mogłoby narzucić 
sposób odbioru wierszy, ze szkodą dla 

tej poezji. Unikając tego zabiegu, utwory stały 
się „polifoniczne” i każdy odczytuje je inaczej, 
jak choćby krótki „Jesteśmy ze sobą jak gałąź  
i liść, do czasu”... 

Ewa Pyzik zaczęła pisać wiersze w drugiej 
klasie szkoły podstawowej, ale jak mówi, nigdy 
nie traktowała tego zajęcia zbyt serio: — Poezja 
miała dla mnie znaczenie terapeutyczne, poma-
gała mi w życiu, ale nigdy nie myślałam, że uda 
mi się wydać tomik... Na szczęście, dzięki wielu 
osobom, udało się, z korzyścią dla czytelników, 
którzy licznie zjawili się w PiMBP. Dominowa-
ła młodzież z Zespołu Szkół Urszulańskich,  
w którym siostra E. Pyzik uczy języka polskiego. 
Podczas spotkania autorka dzieliła się z gośćmi 
swoimi inspiracjami, spostrzeżeniami i literacki-
mi fascynacjami, m.in. Adamem Zagajewskim  
i Zbigniewem Herbertem: — Nie rozumiem nato-
miast Barańczaka i nie lubię czytać Szymborskiej 
— mówiła, a wieczór uświetnił dziecięcy duet wio-
lonczelowy z PSM z Jastrzębia. — Nie wiem jaka 
jestem, różnie bywa — podsumowała realistyczna 
romantyczka siostra E. Pyzik.                        (S)

Rybnik był trzecim, po Ostrawie 
i Cieszynie, miastem na trasie 
wielkiego, europejskiego tournèe 
dziecięcej orkiestry symfonicznej 
z Południowej Korei.

Zespół wystąpił również w Katowicach, 
a w planach koncertowych miał jeszcze 
Budapeszt, Wiedeń i Paryż. Trzeba więc 
przyznać, że nasze miasto znalazło się  
w dobrym towarzystwie. Yeodo Children’s 
Symphony Orchestra, założona przed 25.laty 
przez kierującego nią do dziś Kim Moona, 
jest związana z renomowaną prywatną 
szkołą w Yeosu, mieście zwanym Perłą Po-
łudniowego Wybrzeża. Jest złożona z dzieci 
w wieku od 6 do 13 lat, które muzykują  
w ramach zajęć pozalekcyjnych. Niemała 
scena Teatru Ziemi Rybnickiej z trudem 
pomieściła ponad 100–osobową filharmonię 
w pełnym składzie z harfą i kotłami, która 
zaprezentowała niezwykle ambitny program 
artystyczny. Pojawiły się w nim utwory Dy-
mitra Szostakowicza, Bedrzicha Smetany 
i Cezara Franka, zaś polskiej publiczności 
dedykowany był „Krakowiak” Fryderyka 
Chopina w wykonaniu solistki Young–Joo 
Lee. Ale nie zabrakło także operetkowych 
i musicalowych przebojów Straussa, Lehara 
i Bernsteina. W skład zespołu wchodziła 

 Czytając „Od–blaski” wchodzimy do świata 
Ewy Pyzik, siostry Ewy Pyzik.                  Zdj.: s

Odblaski  życia  Przywieźli 
piękne
melodie...



Nowa Scena Teatru Starego z Krakowa

Ja jestem Żyd z „Wesela”...
...autorstwa Romana Brandstaettera z rewelacyjnym Jerzym 

Nowakiem w roli Hirsza Singera, karczmarza z Bronowic, 
uwiecznionego przez Stanisława Wyspiańskiego w „Weselu”. 
Krytycy podkreślają aktorstwo najwyższej próby Nowaka, który 
po prostu na czas trwania spektaklu staje się Hirszem, Żydem 
z „Wesela”.   

Adaptacja, reżyseria i rola Filipa Waschutza – Tadeusz Malak.
Spektaklowi towarzyszą melodie z epoki. 
Bilety 20 zł
• 13 lutego, godz. 19.00

Teatr Ateneum w Teatrze Ziemi Rybnickiej
Prawdziwe święto dla teatromanów – aż dwa spektakle  

w jednym marcowym tygodniu da w Rybniku warszawski teatr 
Ateneum:

„Album rodzinny” (premiera luty 2007) 
Przedstawienie muzyczne do poetyckich i jednocześnie żartobli-

wych tekstów Jana Kaczmarka, legendy wrocławskiego kabaretu 
„Pod Egidą”, uplecionych nie tylko z polskich faktów historycznych, 
ale i emocji oraz uczuć. Do hasła „Polak potrafi...” dodają dyskretną 
wątpliwość „ale czy trafi...”?

Scenariusz i reżyseria – Adam Opatowicz i Andrzej Poniedziel-
ski, który gościnnie również na scenie wystąpi; obok niego m.in. 
Anna Dereszowska, Grzegorz Damięcki i Jan Matyjaszkiewicz.

Bilety: 50 zł I miejsca, 40 zł II miejsca
• 5 marca (poniedziałek), godz. 19.00

 „Pokojówki” Jean’a Geneta
Współczesna sztuka francuska z połowy XX wieku – zabawa poko-

jówek w chlebodawczynię ujawnia skrytą potrzebę uwolnienia się od 
zależności i tęsknotę za zmianą własnego losu i, mimo formy błazenady, 
odzwierciedla konflikt między rolą społeczną a prawdą o człowieku... 
Przekład – Jan Błoński. Reżyseria i scenografia – Ewelina Pietro-
wiak (Akademia Teatralna). W roli pokojówek Joanna Pokojska 
i Maria Ciunelis, zaś pani – Małgorzata Pieńkowska. 

Bilety: 40 zł I miejsca, 30 zł II miejsca
• 11 marca 2007 (niedziela) godz. 18.00

Koncert „Carrantuohill i goście”
Z okazji dnia patrona Zielonej Wyspy św. Patryka (17 marca), 

rybnicko–żorski zespół grający muzykę celtycką” zaprosił do 
Rybnika gości: Pawła Kukiza, Roberta Kasprzyckiego i zespół 
taneczny Reeliandia.

• 20 marca, godz. 19.00

• 9 marca – godz. 18.00
Patchwork • Los Agentos + Hokus • Obstawa Prezydenta  

• Leszek Cichoński Guitar Workshop, 
Bilety: 30 zł, młodzież 20 zł

• 10 marca – godz. 18.00
Teenage Beat • Mr Blues & Friends • Grzegorz Kapołka Quartet 

• Rene Trossman Band (Czechy)& Lorenzo Thomson (USA)
Bilety: 30 zł, młodzież 20 zł

Po obu koncertach 
– dla najwytrwalszych jam session!

 zaprasza
Zajęcia integracyjne „Spotkania ze sztuką”: 

w poniedziałki, środy i piątki, tj.12, 14, 16, 19, 21 i 23 lutego od godz.10.00–
–13.00 w Sali Kameralnej TZR – zapraszamy dzieci, opiekunów, rodziców 
i starsze rodzeństwo; proponujemy wspólną zabawę i spotkanie ze sztuką: 
plastyką, muzyką i tańcem. Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela 
sztuki–plastyki Bogumiłę Lapczyk i Izabelę Barską–Kaczmarczyk – in-
struktorkę Małego Teatru Tańca TZR, udział bezpłatny, materiały plastyczne 
zapewnia TZR.

11 lutego, niedziela, godz.15.00, „Trąba słonia Salomona”,
bajka dla dzieci w wykonaniu Teatru Otwartego TO z Krakowa, cena biletu: 10 zł 
Przegląd filmów animowanych: 13 lutego – Czerwony Kapturek 
– historia prawdziwa; 14 lutego – Po rozum do mrówek; 

15 lutego – Dżungla; 20 lutego – Asterix i Wikingowie;  
21 lutego – Epoka lodowcowa 2 – odwilż; 22 lutego – Auta.

Seanse rozpoczynają się o godz. 10.00, cena biletu: 8 zł za seans.  

Ferie Zimowe w TZR

Statuetkę TZR odbiera dyrektor szkoły.                         Zdjęcia: r

Stuosobowa orkiestra 
w całości wypełniła scenę. 
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też polska harfistka 
ze szkoły muzycznej  
w Bielsku–Białej oraz 
dwóch kontrabasistów 
z Ostrawy. Gościnnie 
sopranistce Soyung 
Yu towarzyszył czeski 
tenor Milan Vlczek. 
Szczególnie owacyjnie 
rybnicka publiczność 
przyjęła kompozycję 
gościnnie dyrygującego orkiestrą Lee Jong–Mana, prezentującą koreańskie in-
strumenty perkusyjne, na których zagrały dzieci w tradycyjnych strojach. Nie obyło 
się bez bisów: wiązanki najbardziej znanych fragmentów z literatury muzycznej,  
a następnie kilku części suity „Arlezjanka” Georges’a Bizeta. Wykonawców, utwory 
i kompozytorów przybliżał oraz całość prowadził Mieczysław Błaszczyk.   

Rybniccy pedagodzy muzyczni z podziwem patrzyli na setkę grających 
kilku – i kilkunastolatków, ale równie duże wrażenie zrobiła na nich zapewne 
sprawność organizacyjna tak wielkiego przedsięwzięcia, jak europejska trasa 
zespołu z dalekiej Korei, wspierana zresztą przez potężnego sponsora.

Uczestniczący w trasie i rybnickim koncercie dyrektor szkoły Ko Jae Kyung   
w pięknie wydanym programie prezentuje integracyjną ideę przedsięwzięcia: (...) 
Bez względu na kolor skóry i narodowość, muzyka jest uniwersalnym językiem bez 
słów, dzięki któremu możemy nie tylko się porozumieć, ale i zaprzyjaźnić. Nasze 
dzieci przynoszą wam kochające serca, promienne uśmiechy i piękne melodie. 

Dziękując za artystyczne przeżycia, dyrektor Rybnickiego Centrum Kultury 
Adam Świerczyna wręczył gościom statuetkę będącą pamiątką niedawnego 
jubileuszu 40–lecia Teatru Ziemi Rybnickiej,

(r)

AULA FILII 
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 

W RYBNIKU, 
UL. KOŚCIUSZKI 

(D. MAŁA SCENA RYBNICKA)

RYBNICKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA
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Z okazji jubileuszu w Galerii Teatru Ziemi 
Rybnickiej miała miejsce wystawa, na której 
zaprezentowano ponad 100 prac członków gru-
py. Do jej zwiedzenia zaprosił nas „guru dusz” 
Marian Rak, który do swoich podopiecznych 

i ich twórczości ma stosunek bardzo osobisty 
i o każdej pracy i jej autorze mógłby z wiel-
kim zaangażowaniem opowiadać godzinami. 
Stajemy więc przed każdą z prac i słuchamy: 
Andrzej Dyrcz – górnik, uczeń M. Raka od 
13 roku życia, jeszcze w zespole dziecięcym 
w DK w Boguszowicach, dziś dojrzały męż-
czyzna po 50. Maluje głównie dla siebie – nie 
interesują go wystawy i nagrody, nie chce 
się swym niezaprzeczalnym talentem dzielić, 
a z okazji rocznicy zrobił wyjątek. Krystyna 
Skupień jest lekarzem–stomatologiem – bar-
dzo wiele podróżuje, lecz w jej pracach od-
najdziemy raczej wizję własnej rzeczywistości 
wewnętrznej niż odwzorowanie oglądanych 
pejzaży. Józefa Mateja tak zapamiętuje się 
w twórczych działaniach, że nieomal „wychodzi 
z siebie” i staje się inną osobą, co dla M. Raka, 
znawcy i tropiciela zjawisk metafizycznych, jest 
szczególnie interesujące. Od dziecka z „Obli-
czami” związana jest też Katarzyna Gebauer, 
dziś prezentująca sztukę bardzo już dojrzałą. 
Duży potencjał prezentują Monika Rduch 
i Magdalena Niewelt, studentka II roku pra-
wa, ale marząca o Akademii Sztuk Pieknych. 
Wielu uczestników zajęć to przedstawiciele 

zawodów związanych z naukami ścisłymi, 
technicznymi, ekonomicznymi czy związanych 
z medycyną: Janusz Pierchała jest architektem 
odnajdującym w grupie „Oblicza” atmosferę 
większej twórczej niezależności, wieloletni 
członek zespołu o dużym twórczym dorobku 
Edward Dębowski jest inżynierem, podobnie 
jak Teodor Godziek; emerytowani dziś górnicy 
Maksymilian Hojka i Jan Śliżewski czy mecha-
nik Norbert Frai to artyści–amatorzy o znanych 
w środowisku twórców nieprofesjonalnych Ślą-
ska nazwiskach, Janusz Zgoł jest ekonomistą, 

Barbara Jaruszewska księgową, której 
obrazy, tworzone niejednokrotnie 

przez kilka miesięcy, są efektem 
wielu dociekań i przemyśleń; 

Aleksandra Bieńkowska jest 
fizjoterapeutką, a Paweł 

Dragon lekarzem–psy-
chiatrą; niepowta-

rzalna, wymykająca 
się próbom „uła-
dzenia” kreska Ka-
zimiery Drewniok 
nie przypomina jej 
dokonań zawodo-
wych jako techni-
ka budowlanego. 
Swój własny świat 
pełen tajemnic 
i zjawisk nadprzy-
r o d z o n y c h  m a 
Ewalina Szarow-

ska–Francus, z zawodu kartograf. Jej obrazy za-
snute mgłą pajęczyny przyciągają wzrok. Ale są 
i humaniści: pełne koloru prace polonistki 
Anny Zimnej łączą przeżycia duchowe ze 
zmysłowymi, ekspresją wyróżniają się prace 
pedagoga Ireny Żuchowskiej. Cieszy twór-
cza witalność najstarszych, wciąż czynnych 
członków grupy: zawsze eleganckiej, 94–let-
niej Melanii Kobrynowicz, a również ponad 
90–letniej Elżbiety Rozkwitalskiej. A wymie-
niliśmy losowo, bez wartościowania dokonań 

artystycznych, tylko niewielką część grupy. 
W ciągu 25 lat przewinęło się przez nią kilkaset 
osób wyrażających to „co im w duszach gra” 
za pomocą pędzla, kredki czy ołówka. Nie 
zapominają nawet po wyjeździe, np. na An-
typody, jak Urszula Neill–Klimkiewicz, która 
od wielu lat mieszka w Australii. Dzięki niej 
w australijskiej prasie polonijnej ukazał się ar-
tykuł Tatiany Kamieńskiej o zespole rybnickich 
twórców nieprofesjonalnych, przedstawionych 
jako ludzi szczęśliwych... W „Obliczach” córkę 
godnie zastąpiła Walentyna Klimkiewicz... Kto 
może i na ile może wspiera działania wymaga-
jące wkładu finansowego, jak np. imponująca 
publikacja wydana z okazji jubileuszu. Zespół 
stał się dla wielu jego członków prawdziwym 
domem, a rolę integrującą spełniają zarówno 
zajęcia i przygotowania do wystaw i wernisaży, 
spotkania towarzyskie, a także plenery, choć 
panuje na nich pełna dyscyplina i wsłuchiwa-
nie się w siebie, bez przerw „... na papieroska 
i bez radia”. 

Co sprawia, że wciąż nie brakuje chętnych, 
by poddać swoje dokonania krytycznemu, ale 
jednocześnie życzliwemu i indywidualnemu 
osądowi prowadzącego zajęcia mistrza Raka? 
Jego bujna osobowość i emocjonalny stosunek 
do rzeczywistości? A może niekonwencjonalne, 
pobudzające wrażliwość i zmysły metody pracy, 
o których powstała nawet praca magisterska, jak 
np. odtwarzanie wrażeń dotykowych, nakładanie 
na widzialną rzeczywistość własnych wizji czy 
przetwarzanie przez indywidualną wrażliwość 
zwyczajnych przedmiotów w roli modeli. Meto-
dy skuteczne, skoro wielu wychowanków grupy 
„Oblicza” jest dziś absolwentami szkół artystycz-
nych, a nawet podczas studiów ze spotkań nie 
rezygnują. Dla większości, która profesjonalnych 
ambicji nie ma, najważniejsza pozostaje pasja 
i wewnętrzne zadowolenie z efektów jej realizacji. 
I choćby akceptacja mistrza Raka...

„Obliczom” życzymy złotego jubile-
uszu! 

(r)

Zespół Twórców Nieprofesjonalnych 
„Oblicza” obchodził niedawno ćwierć-
wiecze swojego istnienia. Założony 
i prowadzony niezmiennie przez ce-
nionego artystę – plastyka i pedagoga 
Mariana Raka, skupia dziś ponad 40 
osób w różnym wieku, różnych zawodów 
i temperamentów, które swój sposób 
widzenia świata – przemyślenia i emocje 
– najchętniej uzewnętrzniają na płótnie 
czy papierze.

Pasjonaci są wśród nas

Budzenie wrażliwości...

Składowisko sztuki
Jesteś miłośnikiem malarstwa i grafiki? Zajrzyj do „Art Cafe”; w tej rybnickiej ka-

wiarni można spędzić czas nie tylko przy małej czarnej...
Rybniczan Maciej Kozakiewicz, wpadł na pomysł, by promować znajomych, cenionych artystów. 

Dlaczego? — Bo dobrze jest wspierać się nawzajem, pomagać w zaistnieniu nieznanym malarzom 
i pokazać osoby z dorobkiem artystycznym mieszkańcom Rybnika. Pomysł wprowadził w życie i w ten 
sposób, co miesiąc w „Art Cafe” będą się odbywały „promocjo–wernisaże”. Już od stycznia w Ryb-
niku prace prezentuje Anita Zofia Siuda, a wystawę pt. „Kobiece ciało. Kształty” można będzie 
oglądać jeszcze tylko do końca miesiąca. Ale już 2 lutego swoje talenty odkryje przed miłośnikami 
sztuki Grzegorz Chudy. Początek wernisażu pt. „Cerkiewnym szlakiem” zaplanowano na godz. 
19.00.  W marcu rybniczanie ocenią prace Tomasza Marońskiego, a w kwietniu, pomysłodawcy 
artystycznego „składowiska” Macieja Kozakiewicza, który pokaże swoje fantasmagorie. 

Szczegóły na temat galerii, prac i wystaw na stronie www.skladowiskosztuki.com.            (S)

Marian Rak do twórczości każdego z podopiecznych, również Magdaleny Niewelt, podchodzi 
bardzo emocjonalnie.                                                                                                Zdj.: r
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Rok 2007 będzie w rybnickim Muzeum rokiem kobiet – 
zakomunikowała na otwarciu wystawy pod nazwą Theatrum 
Mulierum jej współkustosz Elżbieta Bimler–Mackiwicz. Nie 
wiemy jak ta piękna idea się rozwinie, ale jej inauguracja 
wypadła imponująco.

Autorką wystawy jest historyk i kostiumolog Maria Molenda, związana 
z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Fundacją Nomina Rosae z Nowego Są-
cza, która ekspozycję firmuje. Składa się na nią ponad 20 ubiorów kobiecych 
z XVI i XVI w., odtworzonych na podstawie tzw. trachtenbuchów. Te albumy 
przedstawiające kobiecą modę, najczęściej w formie drzeworytów, były prekur-
sorami... współczesnych żurnali, jak choćby „Vogue” spopularyzowany przez 
książkę i film „Diabeł ubiera się u Prady”. Bezpośrednią inspiracją wystawy 
– jej tytułu, zakresu i charakteru – było dzieło urodzonego w Zurychu malarza, 
drzeworytnika i złotnika Josta Ammana „Gynaceum sive theatrum mulierum”. 
Ale przecież kobiety od stuleci były wdzięcznym obiektem artystów – malarzy 
i kiedy tylko ich dzieło nie jest aktem, można się doskonale zorientować co 
i jak w danej epoce się nosiło. Przewodnikiem po wystawie była jej autorka, 
która ciekawie prezentowała każdy ze strojów, zwracając uwagę na bardziej 
wyrazistą niż współcześnie zależność stroju od społecznego statusu, roli 
w społeczeństwie, a nawet wieku kobiety i na głębokie osadzenie strojów 
w ówczesnej kulturze i obyczajowości. Ale zwracała też uwagę na konstruk-
cję stroju, materiały, zdobienia, zapożyczenia z innych krajów itp. Wystawa 
prezentuje zarówno stroje zamożnych szlachcianek z Polski, Francji, Anglii 
czy Włoch, ale i ubiory mieszczek i służącej, zakonnicy, a nawet wiedźmy 
– postaci obecnej w tamtejszej kulturze. Zobaczymy też przykłady oryginalnych 
fragmentów materiałów z epoki. 

Ubiór, podobnie jak wiele innych zachowanych czy odtworzonych dóbr, 
jest elementem kultury materialnej epoki, będącym jednym ze źródeł wiedzy 
historycznej. W tym przypadku wiedzy barwnej i miłej dla oka. Wystawa, do 
obejrzenia której zachęcamy, będzie czynna do końca lutego br. 

(r)

Muzeum w Rybniku prosi o udostępnienie ar-
chiwalnych fotografii ślubnych od najstarszych 
posiadanych do przełomu lat '50. i '60. 

Ich kopie zostaną  wykorzystane w planowanej na 
koniec roku wystawie fotograficznej. Po skopiowa-
niu oryginały zostaną zwrócone w nienaruszonym 
stanie. Przetrząśnijmy zatem rodzinne albumy 
i szuflady i wyciągnijmy na wierzch sepiowe zdjęcia 
szczęśliwych małżonków sprzed lat.

zakomunikowa
Mulierum jej wsp
wiemy jak ta pi
wypad

z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Fundacją Nomina Rosae z Nowego Są-
cza, która ekspozycję firmuje. Składa się na nią ponad 20 ubiorów kobiecych 
z XVI i XVI w., odtworzonych na podstawie tzw. 
przedstawiające kobiecą modę, najczęściej w formie drzeworytów, były prekur-
sorami... współczesnych żurnali, jak choćby „Vogue” spopularyzowany przez 
książkę i film „Diabeł ubiera się u Prady”. Bezpośrednią inspiracją wystawy 
– jej tytułu, zakresu i charakteru – było dzieło urodzonego w Zurychu malarza, 
drzeworytnika i złotnika Josta Ammana „
Ale przecież kobiety od stuleci były wdzięcznym obiektem artystów – malarzy 
i kiedy tylko ich dzieło nie jest aktem, można się doskonale zorientować co 
i jak w danej epoce się nosiło. Przewodnikiem po wystawie była jej autorka, 
która ciekawie prezentowała każdy ze strojów, zwracając uwagę na bardziej 

z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Fundacją Nomina Rosae z Nowego Są-
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z XVI i XVI w., odtworzonych na podstawie tzw. 
przedstawiające kobiecą modę, najczęściej w formie drzeworytów, były prekur-

cję stroju, materiały, zdobienia, zapożyczenia z innych krajów itp. Wystawa 
prezentuje zarówno stroje zamożnych szlachcianek z Polski, Francji, Anglii 
czy Włoch, ale i ubiory mieszczek i służącej, zakonnicy, a nawet wiedźmy 
– postaci obecnej w tamtejszej kulturze. Zobaczymy też przykłady oryginalnych 
fragmentów materiałów z epoki. 

jest elementem kultury materialnej epoki, będącym jednym ze źródeł wiedzy 
historycznej. W tym przypadku wiedzy barwnej i miłej dla oka. 
obejrzenia której zach
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Nie wiesz co robić w długie, zimowe wie-
czory? Przygotuj się do II edycji konkursu 
plastycznego „Moja dzielnica – tu żyję, tu 
mieszkam” pod hasłem „Cztery pory roku 
w mojej dzielnicy”. Być może twoja praca trafi 
do kalendarza na 2008 rok. 

Celem konkursu organizowanego pod honorowym 
patronatem prezydenta miasta, jest m.in. poznanie 
swojej „Małej Ojczyzny”, kształcenie poczucia przy-
należności do „tej ziemi” i szeroko rozumiana inte-
gracja środowiska, a także prezentacja możliwości 
twórczych mieszkańców dzielnicy. Mogą w nim wziąć 
udział wszyscy mieszkańcy dzielnicy Maroko–Nowi-
ny, niezależnie od wieku, którzy nadeślą nieograni-
czoną ilość prac w formacie min. A4, w technice: 
malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, 
fotografia. Szczegółowych informacji udziela 
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku (tel. 032 
42 24 088), który wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Dzielnicy Maroko–Nowiny „Moja 
dzielnica – tu żyję, tu mieszkam” oraz Radą 
Dzielnicy Maroko–Nowiny organizują konkurs. 
Ogłoszenie wyników nastąpi w czasie uroczystego 
otwarcia wystawy w trakcie czerwcowej imprezy 
środowiskowej. I choć termin nadsyłania prac (na 
adres MDK) upływa dopiero 25 maja 2007 r., – już 
teraz warto przyjrzeć się dzielnicy Maroko–Nowiny 
w zimowej krasie (!). Przecież hasło tegorocznej 
edycji brzmi „Cztery pory roku w mojej dzielnicy”, 
a najlepsze prace oprócz nagród, mają szansę zna-
leźć się w kalendarzu na rok 2008. 

(S)

Wszystkie osoby, które uczęszczały na zajęcia
plastyczne prowadzone przez artystę–plastyka 
Barbarę Wołoszyńską–Rak 
zapraszamy na spotkanie połączone 
z wystawą podsumowującą działalność kółka. 
5 lutego 2007, godz. 17.30, Galeria Oblicza

Przewodnikiem po wystawie była jej 
autorka Maria Molenda (z lewej).

Eksponatami były zainteresowane 
nie tylko panie...

Zdjęcia: r

„Moja dzielnica 
– tu żyję, tu mieszkam”

Zabij nudę. 
Maluj!

Thetrum feminae...

Pożegnanie z panią Basią

Fotografia ślubna 
w cenie!
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Przed wiekami grecki filozof Pla-
ton, mówił o kobiecie i mężczyźnie jak  
o dwóch połówkach jabłka, które złączo-
ne w całość dają jedność. Czy mógł wtedy 
przewidzieć, że te połączone cząstki 
mogą stworzyć harmonijny związek na 
ponad pół wieku? Trudno w to uwierzyć, 
tym bardziej, że nie co dzień można 
spotkać pary małżeńskie, które miłość  
i wierność przysięgały przed 50 laty.  

W pierwszym w tym roku uroczystym spo-
tkaniu z okazji „Złotych Godów”, uczestniczyły 
23 pary. W rybnickim magistracie prezydent 
Adam Fudali i kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego Maria Cwenar wręczyli szanownym 
jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie przyznane im przez Prezydenta RP. 
Były też kwiaty, pamiątkowe dyplomy, upomin-
ki oraz życzenia: zdrowia, pociechy z wnuków i 
prawnuków oraz samych życzliwych ludzi wo-
kół. A otrzymali je: Anna i Jan Biadaczowie, 
Helena i Walter Buhlowie, Helena i Alojzy 

Fickowie, Lidia i Roman Fiziowie, Maria 
i Franciszek Gojni, Eugenia i Ludwik 
Grzenikowie, Jadwiga i Henryk Guzy, 
Zofia i Bolesław Hajscy, Helena i Eryk 
Henzelowie, Agnieszka i Feliks Kauchowie, 
Teresa i Jan Kiesiowie, Krystyna i Stefan 
Kuczerowie, Henryka i Henryk Mackowie, 
Otylia i Emanuel Machoczkowie, Janina 
i Mieczysław Majchrzakowie, Otylia  
i Eryk Maryniokowie, Elżbieta i Roman 
Myszorowie ,  Magdalena  i  Antoni 
Nowakowie, Maria i Ryszard Pawletowie, 
Maria i Ryszard Smyczkowie, Waleska 
i Józef Skrzypcowie, Albina i Ludwik 
Smołkowie, Róża i Jan Szymurowie. 

Tradycyjnie już, na spotkaniu obecny był 
zespół „Gama”, który przypomniał jubilatom 
znane, lubiane i popularne piosenki. Atmosfera 
zabawy bardzo szybko udzieliła się goszczącym 
w Urzędzie Miasta małżeńskim parom, a solowe 
występy niektórych z gości kończyły się grom-
kimi brawami. Swoje wokalne umiejętności za-

prezentował między innymi pan Eryk Maryniok, 
który do dzisiaj śpiewa w chórze „Mickiewicz”. 
Z żoną Otylią poznali się na zabawie weselnej 
w Rydułtowach. Pan Eryk zawsze starał się być 
bardzo aktywny. Przez 38 lat był zawodowo zwią-
zany z górnictwem i to właśnie praca jest według 
niego najlepszą receptą na długie i udane życie. 
—Trzeba pracować, a nie siedzieć przed telewi-
zorem. Razem z czworgiem rodzeństwa doszliśmy 
do wszystkiego pracą. A pracowaliśmy ciężko od 
rana do wieczora — mówi. Maria i Franciszek 
Gojny po raz pierwszy spotkali się na zabawie  
w Zebrzydowicach. Coś zaiskrzyło i wkrótce 
stanęli na ślubnym kobiercu. Pani Maria praco-
wała w sklepie, a pan Franciszek był zatrudniony  
w kopalni „Ignacy” na stanowisku elektryka. 
Mają córkę, syna i dwie wnuczki. Dla pani Marii 
i pana Franciszka podstawą udanego związku 
jest zgoda i miłość – uczucie, które zapoczątko-
wało ich długą, wspólną drogę przez życie. 

Tekst i zdj.: (D)

Jak dwie połówki jabłkaZłote Gody



Wśród dotkniętych konsekwencjami „wojny” wypowiedzianej na-
rodowi przez PRL–owskie władze byli również rybniczanie. W sumie 
internowanych i aresztowanych zostało ponad 100 mieszkańców Ziemi 
Rybnickiej, w tym ponad 30 rybniczan. Wycinek ich losów przypomniała 
wystawa zorganizowana z okazji rocznicy w Muzeum. 

Niewielkie rozmiary ekspozycji dyrektor Bogdan Kloch tłumaczył 
remontem muzealnych pomieszczeń, zapowiadając jednocześnie wersję 
rozszerzoną w przyszłości. Eksponaty pochodziły od osób prywatnych, 
głównie ze zbiorów Jerzego Frelicha, do niedawna wiceprezydenta 
Rybnika, działacza nauczycielskiej „Solidarności”, w stanie wojennym 
internowanego. Wśród pamiątek były fotografie, dokumenty, ulotki, 
rysunki, okolicznościowe znaczki i pieczęcie wykonane własnoręcznie 
przez internowanych w miejscach odosobnienia. — Minęło tyle lat, 
a farba na nich jeszcze nie zbladła, podobnie jak nasze wspomnienia 
— mówił J. Frelich. — Władze nigdy nie pogodziły się z tak masowym 
ruchem społeczno–politycznym, jakim była „Solidarność”. Jak ktoś 
słusznie zauważył, moment powstania „S” był początkiem przygotowań 
władzy do spacyfikowania tego ruchu. Stan wojenny był zamachem na 
niepodległość Polski. J. Frelich przypomniał, że Rybnik był miastem, 
w którym 16 grudnia odbyła się pierwsza w kraju msza św. w intencji 
9 górników z „Wujka”. Na ten dzień zaplanowane było już wcześniej 
nabożeństwo w intencji ojczyzny, mające się odbyć na Rynku. Mimo 
wprowadzenia stanu wojennego, organizatorzy – działacze NSZZ 
„Solidarność” oświaty podjęli, wspólnie z proboszczem późniejszej 
bazyliki, ks. Alojzym Klonem, decyzję, że msza nie zostanie odwołana, 
ale odprawiona w kościele św. Antoniego. Do wcześniejszej intencji 
dodano modlitwę za górników, którzy zginęli tego dnia rano... 

Swoimi wspomnieniami sprzed ćwierćwiecza podzielił się również ks. 

A. Klon, skupiając się na wątku zaangażowania Kościoła w pomoc ofia-
rom stanu wojennego poprzez powoływanie przy parafiach komitetów 
pomocy internowanym i ich rodzinom. Komitet taki, złożony głównie  
z nauczycieli, powstał również przy dzisiejszej bazylice, a do najbardziej 
aktywnych jego działaczy należeli Krystyna Nowacka, Małgorzata 
Gruczelak, Barbara Dyrbuś, Maria i Leszek Papieżowie, Urszula  
i Stanisław Tupajowie, ale i lekarz Stanisław Wencelis, prawnik Leszek 
Piotrowski oraz Jerzy Frelich, który został internowany później. Nota 
bene, dokumenty dotyczące internowania były podstawą do przyzna-

nia J. Frelichowi przez IPN statusu pokrzywdzonego. Ks. Klon 
wspomniał wspólną z ks. biskupem Herbertem Bednorzem 
wizytę duszpasterską w więzieniu w Szerokiej 21 stycznia tam-
tego roku, dokładnie w dniu św. Agnieszki. Podkreślił ogromne 
wzruszenie internowanych i ich wielką wdzięczność za okazaną 
pamięć. Pomoc polegała nie tylko na wsparciu duchowym, ale 
i materialnym w postaci przekazywania żywności czy środków 
czystości internowanym i wspomaganiu ich rodzin. Wzniosłe 
wydarzenia tych trudnych czasów splatały się z momentami 
godnymi anegdoty – ks. A. Klon nie mógł odżałować, że władze 
nie pozwoliły przekazać internowanym kołocza specjalnie dla 
nich upieczonego przez członkinie komitetu. — Dzięki Bogu, 
strażnicy nie zarekwirowali go dla siebie, a „kołoczową ucztę” mieli 
ministranci parafii w Szerokiej...

J. Frelich mówił też o reakcji na wprowadzenie stanu wojennego 
przebywającego w tym czasie w Rybniku gościa – związkowca 
z Alès w południowej Francji. Dominique Herman, goszczony 
przez działacza „S” nauczycielskiej, internowanego w stanie 
wojennym, późniejszego prezydenta Rybnika Józefa Makosza, 
był zafascynowany ruchem „Solidarności”. Środowisku soli-
darnościowemu zależało, by Francuz jak najszybciej wyjechał  
i przekazał relację z pierwszej ręki o wydarzeniach w Polsce 
po 13 grudnia i to się udało. W południowej Francji powstał 
komitet Solidarité avec „Solidarność”, wspierający „S” nie tylko 
ideowo, ale również materialnie. W Nîmes, Alès i Bagnols zasa-
dzono upamiętniające wydarzenia w Polsce „drzewka wolności”,  
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Internowani 
i uwięzieni rybniczanie 

Internowani:
Mieczysław Czarkowski, Grzegorz 

F la j ter,  Jerzy Fre l ich,  Andrzej 
Gorczyca, Tadeusz Hahn, Ryszard 
Jaworski, Stanisław Kańtoch, Zygmunt 
Kuciej, Jan Łanoszka, Józef Makosz, 
Juliusz Malusi, Antoni Małek, Michał 
Mąsior, Marian Melson, Mirosław 
Nowakowski, Monika Nowrot, 
Andrzej Podleś, Grzegorz Połeć, 
Stanisław Robak, Barbara Rusek, 
Witold Sentycz, Czesław Sobierajski 
(w momencie zatrzymania nie był 
jeszcze mieszkańcem Rybnika), 
Zygmunt Śmietana, Piotr Tarnawski, 
Jacek Tkocz, Kazimierz Trojan, Henryk 
Warakomski, Mieczysław Wilk.  

Aresztowani:
Stefan Czech, Marian Madej, Joanna 

Pikus, Wiesław Różyk, Wiesław Sojka, 
Maciej Szulgif, Leszek Zubik.

(Na podstawie materiałów z wystawy) 

25. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Od wprowadzenia stanu wojennego minęło ćwierćwiecze. 
Dla bardzo wielu Polaków 13 grudnia 1981 roku to nie tylko 
ważna data w najnowszej historii ojczyzny, ale również szcze-
gólny moment własnej biografii.

Farba nie zbladła..
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Opisując kult św. Antoniego, Emil Drobny wspominał,  
że już w roku 1694 święto poświęcone jego czci miało w Rybniku 
duże znaczenie. Wzmianka mówi tylko o kulcie liturgicznym, 
a pierwszy pewny przekaz o istnieniu ołtarza św. Antoniego  
w kościele Najświętszej Marii Panny na tzw. „Górce”, pochodzi 
z 1719 r. Znaczenie tego zapisu źródłowego jest to tyle ważne, 
że jako jedyny potwierdza wywód o. Drobnego o istnieniu kultu 
św. Antoniego na przełomie XVII i XVIII wieku.

W latach sześćdziesiątych XX w. ks. Sylwester Durczok pisał, że kult 
padewskiego patrona rozwijał się już w XVI wieku. Zdaje się to mieć 
pewne podstawy jedynie w przekazie Franciszka Idzikowskiego, który 
również wskazywał właśnie na XVI w. Podobną datację znajdujemy 
w niepublikowanym opracowaniu autorstwa ks. Henryka Markwicy. 
Jednakże żaden z autorów nie był wstanie podać żadnych szczegółów, 
wspominali tylko o pożarze miasta, który miał być swoistym wstrząsem, 
po którym św. Antoniego obrano na orędownika miasta. Źródła lokalne 
milczą na temat średniowiecznego pochodzenia kultu św. Antoniego. 
Dotyczy to tak Polski, jak i Śląska. Wiemy, że w kalendarzach liturgicz-
nych na Śląsku wspomina się Antoniego z Padwy od XIV wieku, ale 
nie ma potwierdzonych dowodów istnienia poświęconych mu kościołów 
czy ołtarzy. 

Istnieją liczne przykłady, że stulecia XVII i XVIII były czasem 
szczególnej czci św. Antoniego, tak na Śląsku, jak również na terenach 
Rzeczypospolitej. W miejscowości Radecznica na ziemiach Rzeczypo-
spolitej kult miał szczególną formę, ponieważ wiązał się z objawieniem  
św. Antoniego, które miało miejsce 8 maja 1664 r. Informacja nabiera 
szczególnego znaczenia, ponieważ św. Antonii objawił się rzemieśl-
nikowi. To dowód, że patron padewski miał związki z światem ludzi 
reprezentujących w miastach różne gałęzie rzemiosła, a zatem był także 
atrakcyjny dla rybnickich rzemieślników.  

Antoni jako członek zakonu minorytów czyli franciszkanów musiał 
cieszyć się szczególnym kultem wśród swoich współbraci, jednakże 
średniowieczni franciszkanie nie czcili go tak mocno jak innych swoich 
świętych. Dopiero reformaci – zreformowani franciszkanie naśladujący 
pierwotne ubóstwo wzorem św. Franciszka, podjęli się ożywienia kultu 
św. Antoniego, w tym także na Śląsku. W ich kościołach w Gliwicach 
(1673) i Raciborzu (1707–1709), które powstały w XVII wieku, wznie-
siono ołtarze ku jego czci. Dodam że pierwszy śląski kościół ku czci 

św. Antoniego z Padwy 
powstał we Wrocławiu. 

Nośnikiem kultu były 
także bractwa św. Anto-
niego. Na Śląsku brac-
twa św. Antoniego chyba 
najwcześniej zawitały do 
Nysy i Wrocławia. Później 
zapewne powstawały ko-
lejne, w tym w Gliwicach, 
Raciborzu oraz w Wodzi-
sławiu. 

Kontakty pomiędzy 
miastami, wymiana towa-
rowa i migracja ludności, 
a także naśladowanie 
wzorców życia religijne-
go, mogły wpłynąć na za-
inicjowanie kultu św. Antoniego w Rybniku, który leży w niedużej od-
ległości od wspomnianych wcześniej miast górnośląskich, gdzie dzia-
łały klasztory franciszkańskie. Zachowane ślady funkcjonowania form 
kultu (ołtarze, bractwa, liturgia) zdają się jednoznacznie odnosić tylko 
do czasów nowożytnych (XVII i XVIII wiek). W przypadku Rybnika,  
o oddaniu miasta pod jego opiekę, zadecydowały pożar miasta i ówcze-
sna wielka popularność świętego wśród mieszczan i wiara w jego szcze-
gólne wstawiennictwo. W końcu XVIII wieku, wraz z budową kościo-
ła Matki Bożej Bolesnej, podjęto decyzję o wzniesieniu istniejącego 
do dziś nowego ołtarza św. Antoniego. Niezwykły poprzez swoją treść  
i formę obraz w bocznym ołtarzu ukazuje św. Antoniego jako po-
średnika pomiędzy miastem, realistycznie oddanym u dołu płótna, 
a małym Jezusem i Maryją. Dzieciątko ręką, w której trzyma lilię, 
błogosławi nasze miasto. Obraz to dowód, że już w XVIII wieku 
patron padewski był oficjalnym opiekunem i obrońcą Rybnika.  
W ten sposób umocniła się kościelna i miejska forma czci do świętego 
Antoniego w Rybniku. Obok niej żywiołowo rozpoczął się rozwijać 
kult ludowy.

c.d. w kolejnym numerze.
Bogdan Kloch

By godnie uczcić jubileusz 100–lecia kościoła św. Antoniego i przybliżyć 
historię i piękno tej świątyni, rozpoczynamy publikację wybranych 
fragmentów jej monografii autorstwa Bogdana Klocha i Aleksandry Grabiec, 
wydanej przez rybnickie Muzeum w ramach Zeszytów Rybnickich. Cykl 
będzie kontynuowany do czasu głównych obchodów rocznicy, zaplanowanych 
na czerwiec br.  

Początki kultu  św. Antoniego w Rybniku  

Obraz z ołtarza św. Antoniego Padewskiego w ko-
ściele Matki Boskiej Bolesnej („Starym kościele”) 
powstały w początkach XIX wieku. Warto zwrócić 
uwagę na panoramę miasta u jego dołu.
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do Rybnika zaczęły spływać dary w postaci 
lekarstw, żywności, środków czystości i odzieży, 
rozprowadzane przez Biskupi Komitet Pomocy 
Internowanym i Uwięzionym. W tym miejscu 
należałoby przypomnieć, że trwające do dziś 
przyjacielskie i partnerskie kontakty Rybnika 
z Mazamet na płd. Francji i Eurasburgiem  
w Bawarii rozpoczęły się od pomocy material-
nej ofiarowanej rybniczanom przez tamtejsze 
społeczeństwa w trudnych dla Polski czasach. 
Dyrektor katolickiego liceum Joanny d’Arc 
w Mazamet Jacques Beaulieu nawiązał kon-

takt z rybnickim Liceum Sióstr Urszulanek,  
a pomoc dla szkoły przekształciła się z czasem 
w przyjacielskie kontakty z miastem i jego 
mieszkańcami. Podobnie było z niewielką 
gminą Eurasburg leżącą nieopodal Mona-
chium – to właśnie Rybnik na miejsce swojej 
charytatywnej działalności wybrała, urodzona 
w latach ’40 w Raciborzu, Rosemarie Tröcher  
i pociągnęła za sobą innych. Do dziś inicjatorzy 
kontaktów z Rybnikiem są w naszym mieście 
częstymi i serdecznie przyjmowanymi gośćmi,  
a partnerskie więzi są podtrzymywane.

Swoimi wspomnieniami z uczestnikami werni-
sażu wystawy podzielił się również b. poseł, dziś 
radny Sejmiku Woj. Śląskiego Czesław Sobierajski. 

Był on działaczem „S” w kop. „Szczygłowice” 
i w noc 13 grudnia udało mu się zbiec. Został 
aresztowany dopiero w maju 1982 r. na podstawie 
dokumentu z datą... 12 grudnia 1981. Opowiedział 
on o sytuacji w kopalni, gdzie, mimo podejmowa-
nych prób, do strajku nie doszło, a w konsekwencji 
również do dramatycznej pacyfikacji. — I całe 
szczęście, że tak się stało — skomentował tamten 
czas radny Romuald Niewelt, który również działał 
w „S” tej kopalni. — „Wujek” mógł się zdarzyć na 
każdej kopalni...Ówczesna władza wyraźnie dążyła 
do konfrontacji, o czym świadczy fakt zwalniania 
chorych ze szpitali, by były w nich wolne miejsca dla 
ewentualnych rannych...

(r)
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Dawno temu, królewski błazen Stańczyk udowodnił, iż w Krakowie najwię-
cej jest lekarzy. Dziś niewiele się zmieniło – na zdrowiu znamy się wszyscy, 
na heraldyce, związanej z problematyką znaku, też. Symbole funkcjonują  
w naszej świadomości jako coś ważnego. Kojarzą się z świętami państwowymi 
i religijnymi. Gdy pada pytanie o symbolikę samorządową, nagle okazuje 
się, że i ta dziedzina bliska jest wielu mieszkańcom. Rybniczanie wiedzą, że 
miasto ma w herbie rybę, mniejsza z tym jaką, zaciekle dyskutują o koronie 
murowej i kotewce. Są przekonani, że każda z dzielnic miała, a jeśli nie, to 
powinna mieć własny herb. To sprawa ambicji i prestiżu lokalnych społecz-
ności. Świadczy bowiem o samorządności dawnych gmin wiejskich.

Ustawa o samorządzie terytorialnym z 1990 r. wyszła naprzeciw potrzebie 
posiadania znaków, z którymi mogliby się identyfikować mieszkańcy. Umożli-
wiła miastom i województwom powrót historycznych znaków. Równocześnie 
dała prawo do tworzenia nowych herbów dla tych miast, powiatów i gmin, 
które ich nie posiadały. Ustawodawca nie wspomniał jednak nic o „herbach” 
dzielnic, z których składa się każde miasto. Tym samym nie usankcjonował 
prawnie ich istnienia.

Zatem, czy dzielnice Rybnika mają prawo do własnych symboli? Próbą 
odpowiedzi na to pytanie jest publikacja „Rybnik. Znaki samorządnych 

wspólnot”. Prowadzi ona przez za-
kamarki historii naszych Małych Oj-
czyzn – postrzeganych przez pryzmat 
dwóch nauk przydatnych historykom  
w zrozumieniu i odtworzeniu prze-
szłości. Są nimi sfragistyka i heral-
dyka. Podstawowe pojęcia z tych 
dziedzin przybliżą je nieco, jednak 
tylko solidna wiedza historyczna 
uprawnia do interpretacji. 

Sfragistyka pochodzi od greckiego 
słowa sfragis, czyli pieczęć. Codzien-
nie, widzimy ją na dokumentach, sami 
korzystamy z pieczątek imiennych. 
Odbijając pieczęć tłokiem, nie zdaje-
my sobie sprawy z tego, iż dokonuje-
my czynności prawnej. Poświadczamy 
pieczęcią, a więc znakiem rozpoznaw-
czo – własnościowym, wiarygodność 

dokumentu i wolę właściciela. Pieczęć jest także znakiem nienaruszalności 
i zamknięcia.

Pod pojęciem pieczęci kryją się dwa znaczenia. Pierwszym jest wspomniany 
już tłok, drugim – odcisk, czyli właściwa pieczęć. Obecnie najbardziej rozpo-
wszechnione są pieczęcie napisowe, które poprzez tekst mówią o właścicielu. 
Dawniej, a historia użycia pieczęci sięga IV tysiąclecia p.n.e., pieczęcie były 
zaopatrzone w znaki graficzne – tzw. godła napieczętne oraz tekst – legendę 
– mówiącą o właścicielu. Pieczęcie wykonywano z metali i kamieni szlachet-
nych, kości słoniowej, twardego drewna. Odciskano je w wosku, metalu, cieście, 
później stosowano tusz. Tłoki oprawiano w pierścienie, dodawano im uszka 
dla wzmocnienia siły nacisku, wreszcie zaopatrywano je w uchwyt – rękojeść  
z drewna, metalu – dziś z plastiku z automatycznym chowaniem się tłoka.

Pieczęcie w miastach znane były od średniowiecza. Były wyrazem samorzą-
du. Pojawiły się wkrótce po lokacjach większych miast, gdzieś w XIII – XIV 
wieku. Są zatem starsze od herbów. Pieczęć wiejska na naszym terenie, pojawia 
się dopiero w początkach XVIII w. Godło napieczętne zmieniało się, nie było 
dane raz na zawsze. Jego ustalenie, a w konsekwencji utrwalenie się w świado-
mości mieszkańców, widoczne jest od lat trzydziestych XIX w.

Godło napieczętne z pieczęci miejskich z czasem stawało się herbem. 

Podobnie jak w herbie rycerskim 
godło umieszczano w polu tarczy. 
Tak więc, to godło i tarcza two-
rzą herb i podlegają obserwacji 
heraldyki. Jej nazwa pochodzi 
od słowa herold, oznaczającego 
urzędnika dworskiego wywołują-
cego nazwiska rycerzy biorących 
udział w turniejach. Wspomniany 
herold był ówczesnym ekspertem 
od poprawności znaków używa-
nych przez rycerzy. Heroldowie pojawili się pod koniec XII w. jako strojni  
w barwne szaty gońcy. Z czasem uzyskali wyraźny autorytet prawny. Z tur-
niejowych aren znikają wraz ze zmierzchem rycerstwa, pozostawiając swą 
nazwę funkcjonującym w niektórych monarchiach urzędom heraldycznym 
i orderowym.

Heraldyka to skomplikowana dziedzina wiedzy. Dzieli się na heraldykę 
historyczną i heraldykę praktyczną. Ta ostatnia wpływa na kształt współcze-
snej heraldyki samorządowej.

Czymże zatem jest herb? Jego rodowód tkwi w dawnym rycerskim 
oddziale bojowym, nad którym powiewała chorągiew ze znakiem bojowo 
– rozpoznawczym. Ten znak umieszczano też na uzbrojeniu rycerza – przede 
wszystkim jego hełmie i tarczy, czyli tych elementach, które były najlepiej 
widoczne. Różnymi drogami użycie herbu rozszerzało się poza stan rycer-
ski. W polskich miastach herb zaczęto stosować w XIV w. Rybnicki herb 
poświadczony jest na pieczęci z początku XVI w.

Tak więc herb, czyli ustalona według określonych reguł oznaka, składa się 
z godła, które znajdowało się w polu tarczy, hełmu, klejnotu oraz elementów 
dodatkowych. Każdy z nich podlegał przeobrażeniom zgodnie z panującymi 
trendami artystycznymi. 

Tarcza– jej kształt był zgodny z używanymi w średniowieczu kształtami 
tej części uzbrojenia. Później zmieniła się w ozdobny kartusz. Powierzchnię 
tarczy, tzw. pole, czasami dzielono na mniejsze odcinki. Barwiono je używając 
barw czystych: czerwieni, zieleni, błękitu, czerni. Dodawano też dwa metale 
– złoto i srebro oddawane przy pomocy żółci i bieli.

Godło – to znak znajdujący się na tarczy. Wzorce, czerpano z otaczającego 
świata, tego naturalnego, jak i będącego wytworem kultury materialnej i du-
chowej. Godła, czytelne w rysunku, malowano według określonych reguł. 

Hełm nawiązuje kształtem do hełmów używanych przez rycerstwo. Wieńczy 
go klejnot, który jest ozdobą hełmu składającą się powtórzonego godła, czasem 
uszczuplonego, piór strusich, pawich, skrzydeł ptasich, poroży itp. Hełm z klejno-
tem łączy przepaska lub korona, zaś z tyłu zwisa ozdobna, barwna chusta, czyli 
labry. Pierwotnie chusta miała czysto praktyczne znaczenie – chroniła rycerza 
przed spiekotą. Później, poprzez stylizację labry, przybrały postać liści.

Godła z pieczęci podrybnickich wsi dopiero w końcu lat trzydziestych XX w.  
umieszczono w polu tarczy i zaproponowano ich wersję barwną. Nazwano 
je przy tym herbami. Uczynił to Marian Gumowski. Stąd właśnie bierze 
się przekonanie mieszkańców rybnickich dzielnic o posiadaniu własnych 
„herbów”. Wyjątkiem są Boguszowice, Chwałowice i Niedobczyce, które 
kiedyś do herbów miały prawo. 

Opowieść o pieczęciach, herbach, ich wzajemnych zależnościach, aspek-
tach prawnych użycia, kształcie graficznym można snuć jeszcze długo. 
Heraldycy dla opisania herbu posługują się specjalnym opisem tzw. bla-
zonowaniem, niezrozumiałym dla niefachowców. Mam nadzieję, że wpro-
wadzenie w tajemniczy świat znaków zachęci Czytelników do poznawania 
krok po kroku źródeł historii dzielnic. Są nimi niepozorne pieczęcie rozsiane  
w grubych poszytach dokumentów, świadkowie ważnych wydarzeń i praco-
witej przeszłości naszych przodków.

c.d. w kolejnym numerze.
Elżbieta Bimler–Mackiewicz

Najstarsza poświadczona źródłowo 
pieczęć Rybnika, pochodząca z począt-
ków XVI w., z godłem napieczętnym  
i łacińską legendą. 

Autor rysunków Marek Dronszczyk.

Inspiracją książki Elżbiety Bimler–Mackiewicz „Rybnik. Znaki samorządnych 
wspólnot” była dyskusja samorządowców nad statutami dzielnic. W jej toku 
okazało się, że przygotowanie zgodnych ze wszystkimi naukowymi kryteriami 
symboli graficznych dla danych lokalnych społeczności nie jest proste. Książka 
ma szansę stać się materiałem do dyskusji zarówno nad formą istniejących 
znaków wspólnoty, jak i tych, które powstaną. Publikację fragmentów książki 
rozpoczynamy od wprowadzenia w dziedzinę wiedzy mówiącej o znakach 
wspólnot i herbach, których źródłem są najwcześniejsze pieczęcie...     

Formę, nawiązującą bezpośrednio 
do herbu rycerskiego, herb Rybnika 
przybrał tylko na jednej pieczęci  
z 1669 r. Później, w drugiej połowie 
XIX w. tarczę z godłem – rybą, zaopa-
trzono w koronę murową. 

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 37

Znaki wspólnoty
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XI edycja będzie miała szczególne, nowatorskie, w porów-
naniu z dotychczasowymi spotkaniami znaczenie. Wszystko 
za sprawą I Konferencji Rady Dyrektorów Festiwali Piosenki 
Artystycznej z całego kraju, która miała miejsce podczas 
zeszłorocznego OFPA. Szesnastu dyrektorów nie zakończyło 
swoich działań tylko na teoretycznych konceptach, czy planach. Już 
pięć miesięcy później w Elblągu nastąpiło ponowne spotkanie, którego 
efekt, w postaci koncertu piosenek Marka Grechuty Chodźmy, będziemy 
mogli obejrzeć podczas tegorocznego Festiwalu. Innowacyjny projekt, 
o którego dofinansowanie staramy się w Urzędzie Marszałkowskim 
oraz u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to wspólne 
przedsięwzięcie pięciu instytucji kulturalnych 
z południowej Polski. Bytom, Andrychów, 
Kędzierzyn Koźle, Oświęcim oraz Rybnik 
organizują w 2007 roku duże i na najwyższym 
poziomie przedsięwzięcia kulturalne. Dzięki 
temu cały Śląsk będzie mógł zobaczyć w kilku 
miejscach to niepowtarzalne muzyczne wido-
wisko z elementami parateatralnymi. Obok 
autorytetów świata słowa i piosenki wystąpią 
młodzi, dobrze już znani, laureaci festiwali. 
Jest to dla nich kolejna szansa wystąpienia, 
w ramach swoistego stypendium twórczego, 
które było jednym z celów powstania Rady 
Dyrektorów. Wspomniana realizacja jest innowacyjna i wymaga wielu 
organizacyjnych ustaleń, dlatego też dyrektorzy z pozostałych regionów 
kraju włączą się w to przedsięwzięcie w kolejnych latach. Owa Rada to, 
jak mówi jej członek, jeden z organizatorów Festiwalu Jan Poprawa „...
przedstawicielstwo środowiska artystycznego, które by przetrwać, musi 
działać wspólnie...” 

Podkreślać należy nieustannie, iż specyfiką Festiwalu na skalę krajową 
są przesłuchania konkursowe odbywające się w formie koncertów dla 
publiczności, co, jak się okazuje, jest wielką nobilitacją dla widzów oraz 
publiczności. Jak co roku zapraszamy do Rybnika imiennie laureatów, 
innych liczących się festiwali piosenki artystycznej. Niezmiennie liczy-
my na odnajdywanie wśród występujących prawdziwych artystów, jak 
przykładowo osiemnastoletnia Ilona Sojda z Kielc, która w zeszłym 
roku jednomyślnie zgodnie z głosami widzów i jury zajęła pierwsze 
miejsce.

Patronat Honorowy nad Festiwalem obejmie ponownie Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kazimierz Michał Ujazdowski. 
Patronat muzyczny sprawować będzie prof. Eugeniusz Knapik, rektor 
Akademii Muzycznej w Katowicach.  Kolejnym, niezmiernie ważnym 
gościem będzie Jerzy Chachuła, prezes elektrowni „Rybnik”, który nie 
tylko jest głównym sponsorem całego przedsięwzięcia, ale i wielkim 
entuzjastą szeroko pojmowanego artyzmu. Nie odmówili nam również 
objęcia  patronatu na imprezą przedstawiciele władz miasta i powiatu, 
a mianowicie prezydent Rybnika Adam Fudali oraz Starosta Powiatu 
Damian Mrowiec. 

Nie zabraknie, jako honorowych gości, przedstawicieli świata mu-
zyki i sztuki, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają nasze 
działania. XI spotkania zdają się być wyjątkowe właśnie ze względu 
na próbę współpracy z różnorodnymi środowiskami, bowiem dobrze 
pojmujemy przysłowie, „... w jedności siła”. Dlatego też, obok spraw-
dzonej już formuły Festiwalu, pojawi się nowa, będąca próbą pozyskania 

nowych miejsc i związanych z nimi ludzi. 
W ów projekt włączyły się rybnickie domy 
kultury, klubokawiarnie i restauracje, gdzie  
w zależności od charakteru miejsca wystąpią 
z autorskimi recitalami laureaci Festiwali.

 Nie bez znaczenia w tym osiągnięciu 
jest udział mediów, których rzetelność  
i pomysłowość, z roku na rok, przyciąga 
nowych pasjonatów piosenki. Nie można 
zapomnieć, że jest to wydarzenie o charak-
terze ogólnopolskim, dlatego też dołożymy 
wszelkich starań, aby nadać wydarzeniu 
wyjątkową rangę. Po raz pierwszy, obok 

lokalnych, jak co roku przyjaznych nam patronów, patronat medialny 
nad OFPA obejmie „Gazeta Wyborcza” oraz Śląska Telewizja Kablowa.  
Z pomocą TVP – oddział Katowice, która w zeszłym roku zarejestrowała 
program i wydała płytę DVD z gali laureatów, spróbujemy ponownie 
nagrać ciekawy materiał, który w późniejszym czasie będą mogli zoba-
czyć widzowie TVP w całym kraju. 

Nie można zapomnieć o sponsorach, którzy coraz chętniej biorą udział 
w lokalnych, artystycznych zdarzeniach. Tym samym przyczyniają się do 
coraz wyższego poziomu organizowanej imprezy, pozwalając publiczności 
oraz artystom odczuć pełne profesjonalne podejście i przygotowanie.

By w pełni zaprezentować nasze osiągnięcia, które są przede 
wszystkim udziałem młodych utalentowanym ludzi, pozwalamy sobie 
przypomnieć o wydanej w zeszłym roku książce Jana Poprawy Śpiewa-
ne w Rybniku oraz namówić do czytania ogólnopolskiego kwartalnika 
Piosenka, w którym Fundacja ER ma swój czynny udział.  W lutowym 
numerze większość materiału poświecona  będzie właśnie tegorocznej 
edycji Festiwalu, o czym będą Państwo mogli przeczytać, zakupując 
gazetę podczas imprezy. Na koniec nie pozostaje mi nic innego, jak 
przytoczyć słowa Stanisława Wójtowicza, prezesa Fundacji ER oraz 
dyrektora OFPA, który zaprasza wszystkich serdecznie na artystyczny 
poczęstunek: ...Chcemy, aby Festiwal dla Rybnika stał się nie tylko 
wydarzeniem artystycznym, ale również ważnym miejscem spotkań  
towarzyskich, imprezą, na której warto bywać!

Katarzyna Dera

Ilona Sojda, zwyciężczyni zeszłorocznej OFPA.
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„Festiwal festiwali” czyli Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Artystycznej dzięki ludziom dobrej woli i serca, realizowa-
nym marzeniom, artystycznym mentorom i kuźni talentów 
stał się prawdziwym wydarzeniem artystycznym, znanym nie 
tylko mieszkańcom Rybnika, ale i całego kraju. Wielu wyda-
wać by się mogło, że zeszłoroczne Jubileuszowe X spotkanie 
było jak dotąd najatrakcyjniejsze i na podobne trzeba będzie 
czekać kolejne dziesięciolecie. Nic bardziej mylnego... 

Rada Dyrektorów Festiwalu Piosenki Artystycznej. Na zdjęciu m. in.: Wojciech Bronowski, 
dyr. art. OFPA; Roman Kołakowski, dyrektor Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu;  
Jan Poprawa, przewodniczący Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie; Urszula Jolanta 
Szydzińska, kierownik programowy Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych w Olsztynie oraz 
Stanisław Wójtowicz prezes Fundacji ER oraz dyrektor OFPA.

O g ó l n o p o l s k i  Fe s t i w a l 
P i o s e n k i  A r t y s t y c z n e j 



Zaprosili nas 

• 1.02. czw., godz. 11.00 – „Rybnik – znaki samorządnych wspólnot” – 
dr Elżbieta Bimler–Mackiewicz – dypl. kustosz Muzeum w Rybniku.

• 5.02. pon., godz.10.00 – Dyżur prawniczy – mec. Janusz Grzybczyk.
• 5.02. pon., godz.10.45 – Chór – prow. Romana Kurowiec.
• 5.02. pon., godz.12.00 – Nauka rysunku – prow. Maria Malczew-

ska.
• 8.02. czw., godz. 11.00 – „Emerytura a euro’ – Edmund Korzuch.
• 12.02. pon., godz.12.00 – Medycyna niekonwencjonalna – prow.  

Ludwik Semeniuk.
• 15.02. czw., godz.11.00 – Uroczystość 5–lecia istnienia UTW 

w Szkole Muzycznej – wykład pt. „Ludzie tej ziemi dawniej i dziś” dr 
Józef Musioł.

• 21.02. śr., godz.10.00 – Dyżur prawniczy – mec. Janusz Grzybczyk.
• 21.02. śr., godz.13.30 – „Rola badań w profilaktyce wczesnego wy-

krywania chorób. nowotworowych” – dr Małgorzata Bigosz Kubica 
– „Lekarz niezwykły”; laureatka ogólnopolskiej nagrody „Kryształowe 
serce”.

• 22.02. czw., godz.11.00 – „Spotkanie z Eurodeputowaną prof. Ge-
nowefą Grabowską.

• 28.02. śr., godz. 14.00 – Spotkanie solenizanckie.

Program na luty 2007
• 5.02 – „Hawana – miasto utracone”, USA 2005, 
dramat, reż.: Andy Garcia, wyk.: Andy Garcia, 
Dustin Hoffman, Tomas Milian, Bill Murray, Jsu 
Garcia i in.
• 12.02 – „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, Polska 

2005, dramat, reż.: Marek Koterski, wyk.: Marek Kondrat, Andrzej 
Chyra, Michał Koterski, Janina Traczykówna, Tomasz Sapryk, Marcin 
Dorociński i in.

• 19.02 – „Veer–Zaara”, Indie 2004, melodramat, reż.: Yash Chopra, 
wyk.: Shah Rukh Khan, Preity Zinta, Rani Mukherjee, Kiron Kher, 
Divya Dutta i in.

• 26.02 – „Dzikie pszczoły”, Czechy 2001, komedia/dramat, reż.: 
Bohdan Sláma, wyk.: Zdenek Rauser, Tatiana Vilhelmová, Marek 
Daniel, Vanda Hybnerová, Pavel Liska i in.

Wszystkie seanse rozpoczynają się o godz. 19.30 w TZR.

Program zajęć na luty 2007

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 39

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

witryna • witryna •  wi t ryna  •wi t ryna 

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna na wernisaż wystawy 
prac Lecha Pierchały (4 stycznia).

• DK Niewiadom na wystawę prac Moniki Styrnol (10 stycznia).
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 na Dzień Otwarty połączo-

ny z I Międzyszkolnym Konkursem Fryzjerskim o nagrodę „Złotego 
Grzebienia” (17 stycznia, więcej w następnym numerze).

• Rada Dzielnicy Smolna na XX Spotkanie Smolnioków (19 stycz-
nia).

• Dom Kultury Chwałowice na Wieczór Sztuk (19 stycznia – więcej 
w następnym numerze).

• Grupa AA „Odrodzenie” na mityng otwarty z okazji XX rocznicy 
powstania grupy (27 stycznia, więcej w następnym numerze).

• Klub Inteligencji Katolickiej na Modlitewny Marsz Pamięci (28 
stycznia, szerzej o rocznicy marszu w następnym numerze).

•Zarząd Związku Piłsudczyków w Rybniku na spotkanie członków 
i sympatyków związku (30 stycznia).



Podczas sylwestrowo–no-
worocznej imprezy na 
statku w Hongkongu. 
Franciszek Konsek siedzi 
na beczce piwa z napisem: 
„Prosit Neujahr! 1910. 
Hongkong”, co można 
przetłumaczyć: „Do siego 
roku! 1910. Hongkong”. 
Jest to jedno z bardzo wielu 
zdjęć, jakie zachowało 
się w albumach rodziny 
Konsek. 
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Rybniczanin w Hongkongu

Ów rybniczanin został prawdziwym śląskim 
podróżnikiem trochę przez przypadek. W 1905 
roku, kiedy Śląsk był jeszcze częścią Niemiec, 
jako 21–letni młodziok powołany został na 
sześć lat do służby wojskowej w marynarce 
niemieckiej. 

Pan Franciszek odbył swoją podróż na krą-
żowniku „Scharnhorst” podczas regularnej 
służby wojskowej w Cesarskiej Marynarce 
Wojennej. Służba trwała od 1905 do 1911 
roku, natomiast w latach 1909–1910 krążownik 
wypłynął w daleki, szkoleniowy rejs dookoła 
świata. W tym czasie zamustrowanych na nim 
było również kilku innych Ślązoków. Nasz 
bohater służył w maszynowni pod pokładem 
jako „mat”. Podróż w dalekie kraje była moż-
liwa dzięki umowie niemiecko–brytyjskiej, 
Brytyjczycy zezwolili bowiem na korzystanie 
z portów w swoich dalekich zamorskich kolo-
niach. Podczas szkoleniowego rejsu marynarze 
przepłynęli ponad 70 tys. km, zaś większą część 
czasu spędzili na morzu. 

Morska podróż Franciszka Konska dookoła 
świata rozpoczęła się wiosną 1909 roku na 
Bałtyku w porcie Kilonia, a przebiegała przez 
Morze Północne, Kanał La Manche, Atlantyk, 

cieśninię Gibraltarską, Morze Śródziemne, Ka-
nał Sueski, Morze Czerwone, Zatokę Adeńską, 
Ocean Indyjski, Cejlon, Sumatrę, Cieśninę 
Sunda, Borneo, Singapur, Morze Południo-
wochińskie, Zatokę Tajlandzką, Bangkok, Fi-
lipiny, Hongkong, Samoę Zachodnią, Cieśninę 
Tajwańską, Morze Wschodniochińskie, Chiny, 
Japonię, Morze Japońskie, Rosję (Władywo-
stok), Ocean Spokojny, Przylądek Horn, Ocean 
Atlantycki i z powrotem do Kilonii.  

Po zakończonej podróży i służbie wojskowej 
Franciszek Konsek wrócił do Rybnika z wiel-
kimi walizkami pełnymi pamiątek, takich jak 
chińska porcelana, rzeźby z kości słoniowej, 
egzotyczne fajki i… niezwykłe fotografie. 
Najcenniejsze jednak były jego wspomnienia. 
To one stawały się później przedmiotami 
nieskończonej ilości gawęd o dalekim świecie. 
Opowiadał o świętych słoniach, rekinach ludo-
jadach, pięknych gejszach, a kiedy dzieci poszły 
spać, gawędził o dalekowschodnich bóstwach 
płodności i o wpółubranych samoańskich 
księżniczkach. 

Pan Franciszek przeżył też na statku kilka 
symbolicznych obrzędów, a jedną z nich był 
chrzest równikowy. Jest to stary marynarski 

zwyczaj, związany z prekroczeniem po raz 
pierwszy równika. Chrzest morski był dla 
znudzonych długim rejsem marynarzy formą 
zabawy, która przybierała czasami formę drę-
czenia młodszych kolegów. Chrzest Francika 
Konska miał miejsce 9 lutego 1910 roku na 
morzu koło miasta Padang na wyspie Sumatrze, 
dzisiejszej Indonezji. Było to dokładnie na 97 
stopniu i 53 minucie długości geograficznej. 
Drugą symboliczną chwilą było świętowanie 
Nowego Roku 1910. Nasz rybnicki podróżnik 
witał go na statku zacumowanym w porcie  
w Hongkongu, co zresztą zostało uwiecznione 
na prezentowanej fotografii. 

Dzisiaj podróże dookoła świata czy zimowe 
wyjazdy na wczasy do ciepłych krajów nikogo 
specjalnie nie dziwią. Wystarczy mieć pieniądze 
i pójść do biura podróży. Ale przed stu laty,  
w czasach młodości Franciszka Konska, opły-
nięcie świata było wyczynem przekraczającym 
wyobrażenia ówczesnych rybniczan. Wówczas, 
gdy mieszkańcy Rybnika wybierali się do Gliwic 
czy do Wodzisławia Śląskiego, mówiło się, że 
jadą „fort” daleko!

Można więc śmiało nazwać Franciszka 
Konska pierwszym wielkim podróżnikiem 
w dziejach Rybnika. Chyba, że ktoś potrafi 
udokumentować inne wielkie podróże swoich 
przodków? Prosimy o informacje.

Tekst i fotokopia: Marek Szołtysek

W Rybniku przy ulicy Rudzkiej mieszka rodzina Konsków, których przodek  
przed prawie stu laty opłynął świat. Tym niezwykłym podróżnikiem był Franciszek 
Konsek, żyjący w latach 1884–1965, który rok 1910 przywitał w Hongkongu! 



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!

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 41

Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce losy Ryb ni ka i ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Ka

(cz. 49)

49/1

O
pr

ac
ow

an
ie

 i 
fo

to
ko

pi
e:

 M
ar

ek
 S

zo
łty

se
k

Zdjęcie 49/1 i 49/2
Zdjęcie nr 49/1 jest jedyną zachowaną fotografią rybnickiej rodziny 

Kupermanów, o której pisaliśmy w listopadowej „GR”. Z całej rodziny 
Holocaust przeżył tylko chłopak pierwszy z lewej – Jakob Kuperman, 
mieszkający do dzisiaj w USA. 

W odpowiedzi na opublikowany tekst i zdjęcie odezwała się rybni-
czanka – Danuta Muras. Przekazała nam klasowe zdjęcie (nr 49/2)  
swojej mamy z 1937 roku, z którą do szkoły chodziła siostra Jakoba 
– Maryla Kuperman. Widzimy ją z lewej. Kiedy mailem przesłałem to 
zdjęcie panu Kupermanowi, po kilku minutach dostałem odpowiedź. 
(zachowano oryginalną pisownię): „Drogi Pan Szoltysek, naturalnie 
sie bardzo ucieszylem, i tez plakalem. Gdzie to pan znalazl to foto? 
Dziekuje bardzo.”

A może jeszcze ktoś 
z naszych Czytelników 
ma w domu zdjęcie, na 
którym jest ktoś z rodzi-
ny Kupermanów? Pro-
simy o kontakt! Miesz-
kali w Rybniku w latach 
1922–1939. Ich ojciec 
– Dawid – handlował na 
targu skórami. Mama 
nazywała się Elza (lub 
Estera) a najmłodszy 
syn Szymon. Wynajmo-
wali mieszkania na ulicy 
Raciborskiej 9, 24 lub 26 
oraz na ówczesnej ulicy 
Piłsudskiego. 

Zdjęcie 49/2
To sympatyczne zdjęcie zrobio-

no podczas odpustu w kościele św. 
Antoniego. Było to w czerwcu 1956 
roku. Zdjęcie udostępniła nam  
Weronika Herok z Rybnika. 

49/2

49/3



Bokser 
u prezydentów

Bokser RMKS–u Rybnik 
Mateusz Mazik, ubiegło-
roczny brązowy medalista 
mistrzostw świata juniorów  
w boksie, spotkał się z pre-
zydentem Rybnika Adamem 
Fudalim. Dzień wcześniej ryb-
nicki pięściarz uczestniczył w War-
szawie w spotkaniu najlepszych 
sportowców z ministrem sportu Tomaszem Lipcem, brał również udział w spotkaniu  
z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim, w ramach akcji „Mój talent dla Polski”.

Na spotkaniu w Rybniku utalentowany sportowiec opowiadał o początkach swojej 
przygody z boksem, dotychczasowych sukcesach (m. in. medale mistrzostw Polski),  
a także o swoich planach i sportowych marzeniach. Jest wśród nich zdobycie najpierw me-
dalu mistrzostw Europy, które odbędą się w tym roku, a potem... medalu olimpijskiego. 
Na koniec spotkania zawodnik RMKS–u otrzymał od A.Fudalego aparat fotograficzny, 
na którym będzie mógł dokumentować swoje sportowe sukcesy. 

Kapitan koszykarek 
R M K S – u  R y b n i k 
– Iwona Szymik.

„Krwawa” sobota II
Stowarzyszenie Kibiców i Sympatyków 

Rybnickiego Żużla „ROW Rybnik” wraz 
z Oddziałem Terenowym Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Rybniku byli organizatorami II 
edycji akcji „Krwawa Sobota” podczas 
której sympatycy sportu żużlowego 
mogli honorowo oddać krew. Na apel 

Stowarzyszenia odpowiedziały 23 osoby, które 
w sumie oddały prawie 10 l krwi pełnej i 600 
ml. osocza. Równocześnie z  tą akcją odbyła się 
zbiórka zabawek dla wychowanków rybnickie-
go Domu Dziecka. Zarząd Rybnickiego Klubu 
Motorowego w uznaniu dla wyników akcji 
podjął decyzję o podarowaniu kibicom, którzy 
oddali krew karnetów na sezon 2007. 

Aktualnie w siedzibie klubu można już ku-
pić karnety na nadchodzący, pierwszoligowy 
tym razem, sezon, w cenie: szkolny – 50 zł., 
ulgowy – 140 zł., normalny – 190 zł., try-
buna kryta – 300 zł. Karnety obowiązują na 
wszystkie mecze ligowe oraz na półfinał IMP, 
MLP, MDMP i sparingi, z których pierwszy za-
planowany jest na 17 marca z Atlasem Wrocław 
– drużynowym mistrzem Polski sezonu 2006. 

Podzieleni na ligi
Od 18 września do końca  grudnia 2006 

roku 25 amatorskich drużyn rywalizowało 
w fazie grupowej Rybnickiej Amatorskiej 
Ligi Piłki Siatkowej o to, by w nowym roku 
móc występować w jak najwyższej lidze.  
Do tej pierwszej – najlepszej, awansowało 9 dru-
żyn, wyłonionych w 4 grupach eliminacyjnych. 
W drugiej i trzeciej lidze występuje po 8 drużyn. 
Rozgrywki ligowe ruszyły prawie równo z po-
czątkiem 2007 roku. Jako pierwsi na siatkarskie 
parkiety wybiegli pierwszoligowcy. Po pierwszych 
pojedynkach najlepszych z najlepszymi w tabeli 
prowadzą Świerklany Żywiec Zdrój przed Dome-
lem Rybnik. Obie ekipy maja na swoim koncie po 
15 punktów, z tym, że Domel ma o jeden więcej 
rozegrany mecz. Na kolejnych miejscach plasują 
się: BEER Team Rybnik ( 12 pkt.),  Tomex Bren-
na ( 9 pkt.) i Leon Internet Radlin. Liderem II 
ligi jest Salus International, a trzeciej – Kamień 
Rzędówka.  

Sukcesy młodych szermierzy
Szpadziści Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego udanie 

wystąpili w krakowskim Międzynarodowym Turnieju Szermierczym  
„O Trofeum Smoka Wawelskiego”. Wystartowało w nim przeszło 200 za-
wodników reprezentujących kluby z całej Polski oraz reprezentanci Węgier, 
Litwy i Słowacji. 

Dla juniorów młodszych była to jednocześnie eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. Tę kategorię wiekową (startowało 93 zawodników) po fantastycznych wal-
kach, z kompletem zwycięstw wygrał szpadzista RMKS Rybnik Jan Kordas. Eliminację 
grupową (do 5 trafień) przebrnął bez większych problemów, rozstawiony do walk pucha-
rowych na szóstym miejscu, a w nich kolejno pokonał: Tomasza Kruka (KKS Kraków) 
15:10, Bartłomieja Ogórka (Muszkieter Gliwice) 15:7, Bartłomieja Kuliga (Zerwikaptur 
Kraków) 15:7 i Tomasza Szczepanowskiego (IKS Warszawa) 15:14. Ostatnie dwie walki 
pucharowe były popisem umiejętności Jana Kordasa – obie wygrał stosunkiem trafień 
15:8. Najpierw pokonał Oskara Metzę (Kusy Szczecin) – numer 1 listy rankingowej 
juniorów młodszych, a następnie Seweryna Brzozowskiego (Zagłoba Warszawa). 

W kategorii młodzików (12-13 - latki) doskonale spisał się inny zawodnik RMKS–u 
– Krystian Fajkis, zajmując w turnieju 2. miejsce. Fajkis zakończył eliminację grupową  
z kompletem zwycięstw, a w walkach pucharowych pokonał kolejno: Marcina Szy-
mochę (Kmicic Coneco Częstochowa) 8:5, Jakuba Mazurkiewicza (Irwin Manieczki) 
12:5, Jacka Trębińskiego (Irwin Manieczki) 12:6, Ignacego Mielniczka (KKS Kraków) 
12:3 i dopiero w bardzo dramatycznej i wyrównanej walce o pierwsze miejsce przegrał  
z Sebastianem Majgierem (Muszkieter Gliwice) 11:12. Bardzo dobrze w tym turnieju 
walczył inny zawodnik RMKS–su Kamil Naszkowski, który zajął 8. miejsce. 

Koszykarki gromią,
koszykarze pokonani
Nadal trwa wspaniała passa rybnickich ko-

szykarek i koszykarzy w ligowych rozgrywkach, 
choć tym drugim przydarzyła się jedna wpadka 
– porażka w spotkaniu wyjazdowym. Drugoligowi 
koszykarze MKKS–u Rybnik I rundę tegorocznych 
rozgrywek zakończyli zwycięstwem nad najgroźniejszym 
rywalem, pokonując w Prudniku miejscową Pogoń 84:71. 
Jednak początek rundy rewanżowej okazał się pechowy. 
13 stycznia w Jeleniej Górze przegrali z miejscowymi 
Sudetami 56:79. Pomimo tej porażki, MKKS wciąż li-
deruje ligowej tabeli, ale ma już tylko 1 punkt przewagi 
nad Pogonią Prudnik. I być może o końcowym wyniku 
tych drużyn zadecyduje ich bezpośredni pojedynek. A ten 
zaplanowany jest na 21 kwietnia w Rybniku. 

Natomiast wciąż niepokonane na pierwszoligowych 
parkietach są koszykarki RMKS-u 
Utex Rybnik. Z kompletem 17 
zwycięstw przewodzą ligowej ta-
beli i pewnie zmierzają do końca 
grupowej rywalizacji w roli niepo-
konanych. W styczniu rybniczanki 
pokonały w Mysłowicach miej-
scowy MOSiR 87:55, a tydzień 
później we własnej hali w kolejnych 
derbach Śląska pokonały MOSM 
Bytom 88:41. W kolejnym pojedyn-
ku 3 lutego, o godz. 17.00 w hali 
sportowej MOSiR–u w Rybni-
ku–Boguszowicach, zawodniczki 
RMKS–u  zmierzą się z 3. drużyną 
rozgrywek – Filarem Sosnowiec. 
Podopieczne trenera Mirosława 
Orczyka już przygotowują się do 
decydujących starć o awans do ekstraklasy. Pod koniec 
marca z udziałem 8 zespołów odbędą się w Polsce dwa 
turnieje półfinałowe. Być może jeden z nich zostanie 
rozegrany w Rybniku. Z półfinałów 2 najlepsze drużyny 
awansują do finału, z którego dwie najlepsze otrzymają 
przepustkę do koszykarskiej ekstraklasy.   
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Dzielnicowy Piotr Chacia 
pracuje w policji już od 15 
lat. — W młodości „ciągnęło” 
mnie do munduru. Miałem 
więc wybór pomiędzy wojskiem  
a policją. Ostatecznie wybra-
łem to drugie — mówi starszy 
aspirant P. Chacia. Dzielni-
cowym jest od 12 lat i nie-
mal od początku swojej pracy  
w rybnickiej policji związany  
z rewirem noszącym w ewiden-
cji nr 5. Dziś obejmuje on Wa-

wok, Wielopole i część dzielnicy Śródmieście. Każda 
z nich ma swoją specyfikę. W Śródmieściu najczęstszymi 
przestępstwami są kradzieże kieszonkowe, pobicia i bójki 
młodzieży wracającej nocą z dyskotek. Zdarzają się także 
przypadki włamania i kradzieży samochodów. — Przez cen-
trum miasta codziennie przewijają się tłumy ludzi z różnych 
części Rybnika i nie tylko. Więc o różnego typu zdarzenia 
noszące znamiona przestępstwa jest tutaj o wiele łatwiej, niż  
w innych częściach miasta — wyjaśnia st. asp. P. Chacia. 
Inne zagrożenia istnieją w dzielnicach podmiejskich, jaką 
jest np. Wielopole. Również tam zdarzają się dewastacje 
czy bójki, ale są to raczej sporadyczne wypadki. Ogólnie 
jest to dosyć spokojna część miasta. W obrębie dzielnicy 
znajdują się dwie szkoły: Gimnazjum nr 1 i Zespół Szkolno–
–Przedszkolny w Wielopolu. Co pewien czas organizowane 
są w nich spotkania dzielnicowego z uczniami, aby w ten 
sposób uświadomić młodym ludziom odpowiedzialność 
za własne czyny. Równie dobrze układa się współpraca  
z radami dzielnic wchodzącymi w skład rewiru.

Rejon dzielnicy nr 5
Ulice: M.C. Skłodowskiej, Rudzka (od 2 do 128), 

Brudnioka, Cegielniana, Grottgera, Gliwicka (lewa 
strona 1-53), kpt. Janiego, Kotucza (2-4), Krótka, 
Larysza, Rybnickiego, Sikorek, Szczygłów, dzielnica 
Wielopole (cała).

Nowe drabiny dla OSP

Pod koniec grudnia pięć rybnickich jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Chwałowic, Gotartowic, Ochojca, Orzepowic i Stodół wzbo-
gaciło się w o nowe drabiny strażackie. Uroczyste przekazanie nowego 
sprzętu odbyło się w siedzibie OSP w Stodołach.

Noworoczny prezent był możliwy dzięki 12 tys. zł., jakie miasto pozyskało na 
ten cel z „PZU Życie” S.A. — Występowaliśmy do różnych instytucji i firm o pomoc  
w sponsorowaniu zakupów na rzecz ochrony przeciwpożarowej miasta. Rozmowy trwały 
cały ubiegły rok. To pierwsze efekty naszych działań. Udało nam się przekonać „PZU 
Życie” — mówi Janusz Abrahamowicz naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Ochrony Ludności UM. Taki prezent to duża pomoc dla rybnickich jednostek OSP, 
które na co dzień borykają się z wieloma problemami. Drabiny zostały dopasowane 
do określonych samochodów bojowych, jakimi dysponują rybnickie OSP. — Stąd też 
zakupiono dwa typy drabin. Dla jednostek posiadających wozy star zakupiono drabiny 
aluminiowe, zaś dla jelczy – drewniane. Po prostu „do jelcza” drabiny aluminiowe nie 
pasują — tłumaczył prezes rybnickich OSP Józef Sorychta. Zamówione w Oddziale 
Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach drabiny spełniają normy i wyma-
gania, a ich zasięg wynosi odpowiednio 10 i 8 metrów. Sprzęt jest tym cenniejszy, że 
niektóre jednostki nie posiadały drabin wogóle, lub też nie były one odpowiedniej 
długości. Teraz znacznie poszerzają się możliwości działania strażaków–ochotników, 
związane przede wszystkim z akcjami na wysokościach, których w ciągu całego roku 
nie brakuje. Nie jest to koniec pomocy dla rybnickich OSP ze strony miasta, a być 
może także i „PZU Życie” S.A. Prowadzone są rozmowy w sprawie dofinansowania 

zakupu nowego wozu strażackiego dla jednej z ochotniczych 
jednostek. Część pieniędzy na samochód jest już zaplanowa-

na w miejskim budżecie, pozostałą kwotę miasto ma na-
dzieję uzyskać od sponsorów.                                 Fr

Z notatnika strażnika miejskiego
• 18 grudnia o godz. 19.20 na przystanku 

przy ul. Hallera mężczyzna wsiadając do 
autobusu wypadł i stracił przytomność. In-
terweniujący strażnicy stwierdzili, że jest on 
pod wpływem alkoholu. Delikwenta zabrało 
pogotowie ratunkowe.   

• 1 stycznia 
Pracowitą noc mieli miejscy strażnicy zabez-

pieczający sylwestrową imprezę na  Rynku. 
Już po północy, podczas zabawy, zauważono 
dwie kilkusobowe agresywnie zachowujące 
się grupy młodych ludzi. Natychmiastowa 
interwencja Straży Miejskiej i wylegity-
mowanie członków obydwu grup bójce 

zapobiegło. 
Tej samej nocy po godz. 2.00 nad ranem, na 

ul. Sobieskiego zaobserwowano mężczyznę, 
który w nietypowy sposób „świętował” roz-
poczynający się właśnie rok, wysypując za-
wartość kosza na śmieci na ulicę. Mężczyzna 
został natychmiast zatrzymany przez patrol 
Straży Miejskiej. Nowy Rok zaczął się dla 
niego od sprzątnięcia wysypanych śmieci i 
zapłacenia mandatu. 

• 13 stycznia o godz. 17.48 kamery systemu 
monitoringu uchwyciły moment zakupu 
przez cztery młode osoby alkoholu w jed-
nym ze sklepów. Następnie młodzi ludzie 

udali się na zaplecze budynku przy ul. 
Raciborskiej 16 w wiadomym celu. Szybka 
akcja patrolu Straży Miejskiej zaskoczyła 
amatorów mocnego trunku jeszcze „na 
gorącym uczynku”. Młodzi ludzie zostali 
ukarani mandatami.

• 14 stycznia o godz.1:47 w nocy, na rybnic-
kim Rynku zostały zaobserwowane dwie 
osoby prawdopodobnie zażywające narkoty-
ki. Zatrzymano jedną z nich. Sprawa została 
przekazana policji.

• 22 stycznia około godz. 12.25 na Placu Ko-
ścielnym został zlokalizowany wałęsający się 
samotnie pies. Po interwencji dyżurującego 
patrolu, został on przewieziony do schroni-
ska, gdzie czeka na właściciela. 

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 43

Poznaj swojego 
dzielnicowego



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

James Michener, Pol-
ska. Wyd.Albatros, 2006.

Wydana w 1983 roku 
książka wielkiego amery-
kańskiego pisarza, autora 
wielu epickich sag opie-
wających dzieje pokoleń 
na tle historii różnych 
regionów i krajów. Zafa-
scynowany wydarzeniami 
w Polsce w 1980 roku, na 

tle dziejów trzech fikcyjnych rodzin z wio-
ski Bukowo nad Wisłą, przedstawił 800 lat 
historii naszego kraju. Choć o książce było 
głośno i to ona w latach ’80 kształtowała wi-
zerunek Polski na Zachodzie, nie podobała 
się zarówno władzom PRL, jak i niektórym 
historykom, gdyż nie trzymała się do końca 
faktów historycznych. Należy ją raczej trak-
tować jak powieść przygodową,  ilustrującą 
wielowiekowe dążenia Polaków do wolno-
ści... Nie darmo Michener nazywany jest 
„amerykańskim Sienkiewiczem”...

Kolekcja „Newsweeka”; Bi-
blioteka „Gazety Wyborczej”.

Czasopisma, i te codzien-
ne jak „GW”, i tygodniki jak 
„Newsweek” i jeszcze inne, 
przyciągają czytelników nie tyl-
ko zawartością swoich łamów, 
ale i różnymi dodatkami. I nie 
mamy tu na myśli gadżetów 
z kolorowych pisemek, ale publi-
kacje poszerzające naszą wiedzę 
historyczną, literacką czy o świe-
cie współczesnym. „Newsweek”
 w swoim cyklu „Dni, które 
wstrząsnęły światem” przybliża 
dwa wydarzenia – zabójstwo 

prezydenta Lincolna i zamach w Oklaho-
ma City. Mimo, że dzieli je ponad 100 lat, 

jednakowo wstrząsnęły amerykańskim spo-
łeczeństwem. W zestawie publikacja i płyta 
z dokumentalnymi filmami. „GW” z kolei kusi 
klasyką literacką – najnowsza pozycja Biblio-
teki to dramat Szekspira „Wesołe niewiasty 
z Windsoru” wraz z płytą ze znakomitym 
spektaklem BBC.

C D  G r z e g o r z 
Turnau, Historia 
pewnej  podróży. 
EMI  Music Poland 
2006.

Piosenki Marka 
Grechuty czyli jednego krakusa, w inter-
pretacji drugiego czyli Grzegorza Turnaua. 
Grechuta, kiedy w 1984 r. zetknął się z nim 
po raz pierwszy jego wielbiciel Turnau, miał 
dokładnie tyle lat, ile Turnau w momencie 
nagrania tej płyty...Doszedł więc do wnio-
sku, że przeszedł na to czas i wybrał piosenki 
układające się w opis poetyckiej podróży. 
Pomagali mu w tym gościnnie Anna Maria 
Jopek, Wojciech Mann i Jan Kanty Paw-
luśkiewicz... 

D V D  „ C z t e r e j 
pancerni i pies”,  reż. 
Konrad Nałęcki, 

Kultowi pancerni 
i Szarik jeszcze raz 
odnieśli zwycięstwo 
– nie dali się wcią-
gnąć w polityczne gry 
i zepchnąć do lamusa. 

„Niepoprawni politycznie” i „wypaczający 
historię II Wojny Światowej”, czarują swo-
imi przygodami kolejne pokolenie młodych 
Polaków – dziadek, a może pradziadek, 
wytłumaczą, że wojna nie do końca tak 
wyglądała... Pełne 21 odcinków na 7 płytach 
w jednym zestawie.

•••
2 karnety na 5 seansów 

wartości 50 zł każdy

ufndowane przez Jaskinię solną
Rybnik, ul. Chrobrego 25a, tel. 604 348 203.

•••
bon na usługę wartości 50 zł

ufndowany przez 
Studio Fryzur Appolinar

Rybnik, ul. Wyzwolenia 77, tel. 032 42 28 802.

Sponsorom serdecznie dziękujemy!

Po odbiór nagród zwycięzców 
zapraszamy do redakcji.

Rozwiązanie Konkursu Świątecznego
Prawidłowe rozwiązanie to hasło UTOPEK 

i A3,B7,C4,D2,E6,F5 i G1. Przepraszamy 
za brak w diagramie ostatniego „G”, ale Czytelni-
cy świetnie sobie z tym błędem poradzili.

Nagrody otrzymują:
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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 20 lutego br. 

Nagrody za rozwiązanie krzyżówki 
dwa bony towarowe 
wartości 50 zł każ dy 

ufndowane przez Klub Międzynarodowej 
Prasy i Książki

Krzyżówka

Jaskinia solna
Rybnik, ul. Chrobrego 25a, tel. 604 348 203.

Seanse rozpoczynają się o pełnej godzinie 
i trwają 45 minut.

pon.–sob. 10.00-20.00, niedz. 14.00–20.00
2 karnety na 5 seansów wartości 50 zł każdy

Firma Jubilerska AUROPOL s.c.
Członek Śląskiego Cechu Jubilerów i Złotników
Sprzedaż i naprawa biżuterii srebrnej i złotej

Sklep: Rybnik, Plac Wolności 13 
Srebrny wyrób biżuteryjny wartości 100 zł

książka „Śląskie bojki babci Any”
kalendarze na 2007 rok

Perfumeria A M B R O Z J A
Rybnik, ul. Św. Jana 1

Woda perfumowana, 
nowy zapach firmy Escada

Edyta Chrzanowska z Rybnika

Bogusława Kalamarz z Rybnika

Alojzy Marcol i Izabela Ciecior
 z Rybnika

Wojciech Krawczyk z Rybnika

Bożena Kowalak z Rybnika

Zestaw kawowo–herbaciany 
wartości 50 zł

Rybnik, Plac Kościelny 3, 032/423 00 83

H E R B A T Y  Ś W I A T A
Ś W I A T  K A W Y

g a l e r i a • u p o m i n k i • p o r c e l a n a
• r ę k o d z i e ł o • a k c e s o r i a

Klub Międzynarodowej Prasy i Książki

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

Bon towarowy wartości 100 zł



Ważne dla bezdomnych
Nadeszła najtrudniejsza dla bezdom-

nych pora roku. Przypominamy zatem, że 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku 
prowadzi:

• noclegownię dla mężczyzn – ul. Hallera 
10a (w sąsiedztwie siedziby Straży Miejskiej) 
dla 30 osób (w sytuacjach awaryjnych – dla 40), 
czynna codziennie od godz. 19.00 do 7.00 rano 
(możliwość skorzystania z kąpieli oraz zmiany 
bielizny i odzieży). W tym samym budynku 
funkcjonuje Zespół ds. Bezdomności OPS.

• jadłodajnię – świetlicę dzienną – ul. 
Chrobrego 16, czynną od 1 października do 30 
kwietnia w godz. od 7.00 rano do 19.00 (rów-
nież możliwość kąpieli i zmiany odzieży).

• Miasto ma również umowę z Chrześci-
jańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym  
w Niewiadomiu, które prowadzi całodobowe 
schronisko przy ul. Sportowej 36, gdzie z miejsc 
skorzystać mogą bezdomni z terenu Rybnika.

We wszystkich wymienionych placówkach 
obowiązuje regulamin i rejestracja.

Kontakt: koordynator działań ds. bez-
domności OPS – 032/4263551; tel. całodo-
bowy – 508272132.

31 grudnia 2007 roku jest ostatecznym,  
nieprzekraczalnym terminem wymiany starych, 
książeczkowych dowodów osobistych na nowe 
– plastikowe mające formę ,,spersonalizowanej 
karty identyfikacyjnej”. 

Planowo w br. powinny zostać wymienione 
wszystkie dokumenty wydane po 1995 roku, ale 
obowiązek taki mają też wszyscy „maruderzy”, 
którzy nie dopełnili tej formalności wcześniej  
i termin wymiany ich dowodu już minął. 

Jak dowiedzieliśmy się w Wydziale Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miasta, niewymienio-
nych została część dokumentów wydanych 
nawet w latach ‘60 i ‘70! 

Po 31 grudnia 2007 r. wszystkie papierowe dowo-
dy tracą ważność: zatem brak nowego dowodu 
może się stać źródłem wielu problemów. 

W Rybniku osób, które do końca 2007 roku 
muszą wymienić dowód osobisty pozostało ok. 
32 tysięcy! 
A dodać trzeba szacunkową liczbę ok. 6 tysięcy, 
na którą składają się pierwsze dowody dla osób, 
które osiągnęły pełnoletność czy dowody dla 
niepełnoletnich, nowe dokumenty w miejsce 
zagubionych, skradzionych, zniszczonych 
oraz konieczność wydania nowych dowodów 
ze względu na zmianę adresu czy nazwiska  
w przypadku kobiet, które zmieniły stan cy-
wilny. Można sobie wyobrazić, co się będzie 
działo, gdy taka ilość ludzi ruszy do Referatu 
Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Oby-
watelskich UM, gdzie trzeba złożyć wniosek, 
a potem odebrać dowód osobisty.

Apelujemy zatem, by nie czekać na ostatni mo-
ment i już wybrać się do Urzędu Miasta w celu 
złożenia wniosku, by uniknąć kolejek i kłopotów.

Formularz wniosku:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 

można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta 
(parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Spraw 
Obywatelskich lub pobrać z wirtualnego biura 
na miejskiej stronie internetowej.  

UWAGA: Wniosek należy wydrukować 
dwustronnie (na jednej kartce).

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami 
należy złożyć osobiście w Wydziale Spraw 
Obywatelskich. 

Szczegółowe informacje: UM, ul. Chro-
brego 2, I piętro, sala 158

Telefon, e–mail: 032 422 30 11, 03243 92 000 
wewn. 7162, 7198; rybnik@um.rybnik.pl.

Wymagane dokumenty (załączniki):
1. dwie aktualne, wyraźne fotografie o wy-

miarach 35x45 mm, przedstawiające osobę 
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi 
szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę 
w pozycji lewego półprofilu i z widocznym 
lewym uchem, z zachowaniem równomier-
nego oświetlenia twarzy; (Dokumentem 
poświadczającym uprawnienie do załączenia 
fotografii przedstawiających osobę w oku-
larch z ciemnymi szkłami jest orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawości osoby do 16 
roku życia lub orzeczenie o stopniu niepeł-
nosprawności osoby, która ukończyła 16 
lat, z powodu uwrodzonej lub nabytej wady 
narządu wzroku wydane zgodnie z prze-
pisami o orzekaniu o niepełnosprawności  
i stopniu niepełnosprawności . Dokumentem 
potwierdzjącym uprawnienie do załączenia 
fotografii z nakryciem głowy jest zaświad-
czeniwe o przynależności do wspólnoty 
wyznaniowej) 

2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu 
osobistego; 

3. odpis skrócony aktu urodzenia – w przy-
padku osób, które nie wstąpiły w związek 
małżeński; 

4. odpis skrócony aktu małżeństwa wraz  
z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku; 
Do wniosku nie dołącza się w/w dokumen-
tów jeżeli zostały sprządzone w urzędzie 
stanu cywilnego, w którym osoba ubiega się  
o wydanie dowodu osobistego.

5. na żądanie organu – poświadczenie obywa-
telstwa polskiego lub inny dokument po-
twierdzający posiadanie polskiego obywatel-
stwa (np. polski ważny paszport ) jeżeli dane 
zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co 
do obywatelstwa osoby.
Opłaty: opłata za wydanie dowodu wynosi 

30 zł, którą należy uiścić w kasie UM (I piętro, 
sala 151).

Termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca, 
pod warunkiem, że unikniemy nadmiernej 
kumulacji klientów.

Uwagi: mieszkaniec ubiegający się o wy-
danie pierwszego dowodu osobistego, przy 
składaniu wniosku powinien legitymować 
się dokumentem ze zdjęciem (np. legity-
macją szkolną, prawem jazdy, paszportem).  
W przypadku braku któregokolwiek z w/w 
dokumentów należy zgłosić się z jednym z ro-
dziców bądź też opiekunem prawnym, który po-
winien posiadać przy sobie dowód osobisty.

Dowód odbiera osobiście osoba ubiegająca 
się o wydanie dowodu osobistego.

Potrzebna lodówka!
Nasza podopieczna, którą czytelnicy 

„GR” wspomogli już kilkoma domowymi 
sprzętami, zwraca się z kolejną prośbą. 
Zepsuł się agregat w niezbędnej, bo wykorzy-
stywanej również do przechowywania leków, 
lodówce, a koszt nowego równa się mniej wię-
cej wysokości jej miesięcznej renty. Liczy więc 
i tym razem na ludzką dobroć i przekazanie 
sprawnej, choćby najmniejszej, chłodziarki. 
W miesiącu, w którym Polacy od lat otwierają 
serca i portfele na rzecz WOŚP, apelujemy  
o jeszcze jeden nieduży gest. Kontakt: tel. 
032/42 279 24.

Musisz wymienić dowód osobisty? 
Chcesz uniknąć kolejek? Przeczytaj!

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 45
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Budżet na 2007 rok   (omówienie)
Budżet miasta Rybnika na 2007 rok opracowany został w oparciu 

o niezmienne od kilku lat priorytety uwzględniające kontynuację 
istotnych dla rozwoju miasta programów inwestycyjnych, które trze-
ba realizować przez kolejne lata lub zakończyć w 2007 roku. Budżet 
uwzględnia również szansę, jaką jest nowa europejska Perspektywa 
Finansowa na lata 2007–2013 i możliwość pozyskania znacznych środ-
ków unijnych na zadania inwestycyjne w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Z tego względu bardzo istotne jest zapewnienie 
wkładu własnego do tych projektów – nie tylko na rok bieżący, ale i na 
lata przyszłe. Uchwalony budżet uwzględnia ten aspekt i - w oparciu 
o wieloletnią prognozę długu – gwarantuje nie tylko rozwój Miasta, ale 
także bezpieczeństwo finansowe.

Najważniejszymi zadaniami w budżecie miasta na 2007 rok są:
– kontynuacja budowy sieci kanalizacji w dzielnicach miasta, współfi-

nansowanej środkami Funduszu Spójności, oraz
– budowa dróg i poprawa układu komunikacyjnego miasta: kontynuacja 

modernizacji drogi krajowej 78 (współfinansowanie środkami unijny-
mi SPO-T) oraz budowa i przebudowa kluczowych dróg rozprowa-
dzających ruch tranzytowy w Subregionie zachodnim (przebudowa 
drogi wojewódzkiej 935 – ul. Raciborska, ul. Żorska oraz kolejne 
etapy obwodnicy miejskiej).
Rozmach inwestycyjny ma na celu nie tylko poprawienie komfortu 

życia mieszkańców miasta, ale również przyciągnięcie nowych inwesto-
rów, a zarazem przyszłych podatników. Służą temu inicjatywy w polityce 
podatkowej samorządu Rybnika.

Na 2007 rok stawki podatków lokalnych przyjęto na poziomie niż-
szym od ustawowych stawek maksymalnych. Zachętą do inwestowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej w 4 strefach pogórniczych 
(poprzemysłowych) są obowiązujące zwolnienia w podatku od nieru-
chomości. Obowiązują nadal zwolnienia w tym podatku dla inkubatorów 
technologicznych. Zachętą dla bezrobotnych do podejmowania dzia-
łalności gospodarczej jest utrzymanie zwolnienia z opłaty za wpis do 
ewidencji. Wsparciem dla drobnych kupców jest również utrzymanie na 
aktualnym poziomie stawek opłaty targowej, obniżonych w 2006 roku 
o około 16%. 

Dochody budżetu miasta zamykają się kwotą 583.050.273,52 zł. 
Najpoważniejszymi źródłami dochodów miejskiej kasy są:

A. dochody własne – 235.930.210,23 zł (40,5%), w tym:
• wpływy z podatków: 65.906.000 zł
 od nieruchomości (61.080 tys. zł), od środków transportowych (2.100 

tys. zł), od czynności cywilnoprawnych (2 mln zł), rolnego (356 tys. 
zł), dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty 
podatkowej (175 tys. zł), od posiadania psów (95 tys. zł), od spadków 
i darowizn  (50 tys. zł),  leśnego (50.000 zł).

• wpływy z opłat:  13.021.500 zł
 eksploatacyjnej (4.800.tys. zł),  koncesyjnych  z  ustawy antyalkoholo-

wej (2.476.500 zł), skarbowej (2.300 tys. zł), za rejestrację pojazdów 
i za wydanie praw jazdy (1.770 tys. zł),targowej (1.600 tys. zł), admi-
nistracyjnej  (50 tys. zł), produktowej (25 tys. zł), 

• dochody uzyskiwane przez jednostki  budżetowe 20.792.656,25 zł
 Zarząd Transportu Zbiorowego (11.500 tys. zł), Rybnickie Służby 

Komunalne ( 4.412 tys. zł),  Miejski Dom Pomocy Społecznej (1.172 
tys. zł), Zarząd Zieleni Miejskiej (754 tys. zł),  Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji (700 tys. zł), Centrum Rekreacji i Rehabilitacji 
,,BUSHIDO” (281 tys. zł), Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny (287 
tys. zł), wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości (550 tys. zł), 
czynsze  dzierżawne (650 tys. zł),  wpływy administracyjne (350 tys. 
zł) oraz pozostałe  dochody (137 tys. zł),  

• wpływy ze sprzedaży mienia 10.000.000 zł
• odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach ban-

kowych  2.000.000 zł,
• odsetki od nieterminowo przekazywanych  należności stanowiących 

dochody Miasta  1.620.000 zł, 
• dotacje z budżetów innych jednostek 
 samorządu terytorialnego 5.970.005,09 zł
 – na zadania realizowane na podstawie porozumień: budowa kanaliza-

cji sanitarnej (Gaszowice i Jejkowice – 3.932 tys. zł), funkcjonowanie 
Biura Realizacji Projektu (50 tys. zł), lokalny transport zbiorowy (510 
tys. zł), Dom Dziecka (558 tys. zł), rodziny zastępcze (167 tys. zł) 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (172 tys. zł), Powiatowy 
Urząd Pracy (428 tys. zł), Biblioteka Publiczna (70 tys. zł), program 
stypendialny dla uczniów i studentów (70 tys. zł), Poradnia Psycho-
logiczno–Pedagogiczna (10 tys. zł), Miejsko–Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego (3 tys. zł),

• inne dochody należne Miastu na podstawie 
 odrębnych przepisów  3.887.420 zł
 opłaty za zajęcie pasa drogowego (2.617 tys. zł), wpływy za czynności 

egzekucyjne (63 tys. zł), dofinansowanie z budżetu państwa (25%) 
zadań realizowanych w ramach programu EQUAL ,,Odziedzicz pracę” 
oraz Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych (584 
tys. zł), prowizja 25% wpływów z gospodarowania nieruchomosciami 
Skarbu Państwa (334 tys. zł), refundacja z Funduszu Pracy kosztów 
związanych z zatrudnianiem osób wykonujących prace społecznie 
użyteczne (107 tys. zł) oraz pozostałe dochody (182 tys. zł),

• udziały w podatku dochodowym od osób  fizycznych  106.403.144 zł, 
• udziały w podatku dochodowym od osób  prawnych 6.300.000 zł,
B. subwencja ogólna z budżetu państwa 99.197.220 zł (17%) 
• część oświatowa na prowadzenie szkół 92.385.056 zł,
• część równoważąca  6.812.164 zł, 
C. dotacje celowe z budżetu państwa 36.981.309 zł (6,3%)
• na zadania własne 1.909.079 zł
 zasiłki okresowe (544.350 zł), program dożywiania (247.800 zł), 

zadania realizowane przez pracowników socjalnych OPS (930.587 zł), 
dofinansowanie z budżetu państwa zadań inwestycyjnych realizowa-
nych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego (186.342 zł).

• na zadania z zakresu administracji rządowej 35.072.230 zł
 administracja publiczna (720.629 zł), świadczenia rodzinne (23.867.057 

zł), pomoc społeczna (1.108.609 zł), Ośrodki wsparcia (730.200 zł), 
nadzór budowlany (265.270 zł), Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej (4.796.986 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne (2.726.293 
zł), Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (637.594 zł), prace 
geodezyjno–kartograficzne (100.203 zł), gospodarka gruntami i nieru-
chomościami Skarbu Państwa (58.389 zł), inne zadania (61.000 zł).

D. dotacje z budżetu Unii Europejskiej 207.434.097,29 zł (35,6 %)
• Fundusz Spójności – na kanalizację 143.371.154,00 zł,
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 60.691.932,44 zł,
 – ZPORR – różne zadania  27.275.562,46, zł,
 – SPO–T – drogi 33.416.369,98 zł, 

• Europejski Fundusz Społeczny 3.371.010,85 zł
 – na realizację programów Kobieta z inicjatywą (1.442.046 zł),  Odzie-

dzicz pracę w ramach EQUAL (1.703.936 zł), stypendia dla uczniów 
i studentów (176.506 zł), Innowacyjny  Śląski Klaster Czystych Tech-
nologii Węglowych (48.522 zł) .

E. Inne dotacje 3.507.437 zł (0,6%)  
• dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na przebudowę Domu Kultury Boguszowice 128.616 zł,
• środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 3.104.036 zł
 – modernizacja boisk szkolnych przy G3, G 10 i SP 5 (825.769 zł), 

modernizacja boiska sportowego przy stadionie miejskim ul. Gliwicka 
(1.445.334 zł), przebudowa boiska sportowego TKKF Radziejów   
(586.635 zł), modernizacja zaplecza stadionu piłkarskiego MKS 
Rymer w Niedobczycach (246.298 zł),

• środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 
(274.785 zł).

Wydatki budżetu miasta zaplanowano w wysokości 662.377.381,44 zł, 
z czego na realizację inwestycji przeznacza się 325.690.378,89 zł (tj. 49,17%). 
Najważniejszymi dziedzinami są:

– gospodarka komunalna i ochrona środowiska 236.661.720,00 zł (36%)
– oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 159.723.683,00 zł  (24%)
– transport i łączność 81.290.532,79 zł  (12%)
– opieka społeczna  63.332.840,00 zł  (10%)
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– kultura i kultura fizyczna 39.303.477,10 zł  (6%)
– administracja publiczna 33.568.019,00 zł  (5%)
– gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa 10.561.492,55 zł (2%)
– ochrona zdrowia 8.245.339,00 zł (1%)
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.709.202,00 zł   (1%)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 W ramach tego działu na inwestycje komunalne zaplanowano kwotę 

225.350.352 zł, w tym: 216.760 tys. zł na kontynuację rozbudowy kana-
lizacji sanitarnej, 4.478 tys. zł na budowę infrastruktury wspierającej 
rozwój przedsiębiorczości na targowisku, 3.612 tys. zł na budowę 
wodociągów w dzielnicach miasta.

 W wydatkach bieżących ujęto między innymi środki na utrzymanie zieleni 
w mieście (4.636 tys. zł), oświetlenie ulic, placów i dróg (3.861 tys. zł), na 
oczyszczanie miasta i gospodarkę odpadami (2.323 tys. zł), opiekę nad 
bezdomnymi zwierzętami (240 tys. zł) oraz dekorację świąteczną miasta  
(130 tys. zł). 

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
Oświata stanowi tradycyjnie największą pozycję w wydatkach bieżących 

budżetu miasta i obejmuje głównie dotacje dla oświatowych zakła-
dów budżetowych, które w 2007 roku wynoszą łącznie 132.614.302 zł,  
w tym dla:
– szkół podstawowych 37.290.189 zł
– zespołów szkolno–przedszkolnych 5.688.342 zł
– gimnazjów 21.094.577 zł
– zespołów szkół ponadpodstawowych 13.233.045 zł
– liceów ogólnokształcących 4.781.285 zł
– zespołów szkół zawodowych 22.591.404 zł
– OPP ,,Przygoda” w dz. Smolna 684.425 zł
– Młodzieżowego Dom Kultury w dz. Maroko–Nowiny 982.237 zł
– szkolnictwa specjalnego 9.911.397 zł
– przedszkoli 14.891.512 zł
– Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej 1.465.889 zł.

 Ponadto w budżecie oświaty zaplanowano środki między innymi na: dotacje 
dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez 
podmioty nie należące do sektora finansów publicznych (łącznie 4.698 tys. 
zł) oraz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (662 tys. zł). 

Na inwestycje oświatowe zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 
16.396.801 zł, w tym:

– odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek eduka-
cyjnych – 11.776 tys. zł, w tym: modernizacja boisk przy Gimnazjum 
nr 3, 10 i Szkole Podstawowej nr 5 oraz budowa sal gimnastycznych 
przy II LO i Gimnazjum nr 2,

– likwidacja azbestu w budynkach oświatowych – 1.921 tys. zł: Szkoła 
Podstawowa nr 22 oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3,

– wymiana okien i drzwi w szkołach i przedszkolach – 2.205 tys. zł,
– wykonanie  elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  

nr 1 – 240 tys. zł,
– modernizacja boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 24 

– 80 tys. zł,
– dobudowa dźwigu osobowego zewnętrznego w Specjalnym Zespole 

Szkolno–Przedszkolnym – 30 tys. zł.
Na remonty placówek oświatowych przeznaczono kwotę 3.900 tys. 

zł, w tym: szkoły podstawowe 1.511 tys. zł, przedszkola 805 tys. 
zł,  szkoły zawodowe 530 tys. zł, gimnazja 494 tys. zł, zespoły szkół 
ponadpodstawowych  250 tys. zł,  licea ogólnokształcące 170 tys. zł,  
szkoły specjalne 80.000 zł, pozostałe 60 tys. zł. 

Ponadto w wydatkach Zarządu Transportu Zbiorowego ujęto 739 tys. 
zł na dowożenie uczniów do szkół.

Administracja publiczna
Na funkcjonowanie Urzędu Miasta przewidziano kwotę 21.014.132 zł
Ponadto w ramach tego działu ujęto między innymi środki na:
– funkcjonowanie Rady Miasta i Rad Dzielnic 1.120.560 zł
– składki członkowskie (związki i stowarzyszenia) 93.886 zł
– tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy 1.630.000 zł
– działalność Biura Promocji i Informacji 732.000 zł
– realizację zadań Wydziału Rozwoju, Promocji 
 Gospodarczej i Integracji Europejskiej 378.000 zł
– koszty związane z obsługą finansową miasta 404.338 zł
– realizację projektu Odziedzicz Pracę w ramach EQUAL 233.227 zł.

Na inwestycje zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 8.335.310 zł, 
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
– dokończenie prac związanych z wprowadzeniem elektronicznej kar-

ty miejskiej i budowy publicznych punktów dostępu do Internetu  
w ramach Rybnickiej Platformy Informacji Cyfrowej  1.575.508 zł, 

w tym 1.181.631 zł środki z EFRR (ZPORR)
– miejska sieć szerokopasmowa 1.150.000 zł
– wspólny projekt regionalny – System Elektronicznej Komunikacji 
 Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP) 351.024 zł 
w tym 255.768 zł środki EFRR (ZPORR),
– Rybnicki System Informacji Przestrzennej  295.240 zł
w tym 221.430 zł środki EFRR (RPO) 

Transport i łączność
Na inwestycje drogowe przewidziano kwotę 42.544.748 zł, z czego 

26.874.522 zł to środki zaplanowane do pozyskania z EFRR (SPO–T). 
Na remonty dróg oraz ich utrzymanie i oczyszczanie przeznacza się 

kwotę w wysokości 15.600 tys. zł.
Dla Zarządu Transportu Zbiorowego, na wydatki związane z funk-

cjonowaniem autobusowej komunikacji miejskiej, przewidziano środki 
w kwocie 22.761 tys. zł.  

Opieka społeczna
W jej ramach finansowane są m.in.:
– świadczenia rodzinne 23.867.057 zł
– dodatki mieszkaniowe 5.900.000 zł
– Ośrodek Pomocy Społecznej 4.659.703 zł
– Miejski Dom Pomocy Społeczne 3.800.580 zł
– zasiłki i pomoc w naturze 3.432.959 zł
– pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych 2.597.324 zł
– Zespół Ognisk Wychowawczych 1.896.770 zł
– Dom Dziecka 1.499.872 zł
– Żłobek ,,Skrzat” 733.700 zł
– Powiatowy Urząd Pracy 1.558.655 zł
– usługi opiekuńcze 553.000 zł
– Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 909.180 zł
– Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób 
   Chorych Psychicznie, ul. Andersa 615.420 zł
– Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób 
   Chorych Psychicznie, ul Karłowicza 255.000 zł
– program dożywiania 647.800 zł
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej Psychoterapii 375.801 zł
– usamodzielnienie wychowanków placówek 
   opiekuńczo–wychowawczych 296.342 zł
– Rodzinne Domy Dziecka nr 1 i 2 318.288 zł

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 3.765.861 zł, w tym: na rozbudo-
wę infrastruktury społecznej dla potrzeb dzielnicy Paruszowiec–Piaski 
– 2.225.861 zł, z tego środki do pozyskania z EFRR (RPO) – 1.889.231 
zł oraz na  modernizację budynku Domu Dziecka przy ul. Powstańców 
– 1.460.000 zł.  

Na remonty w tym dziale przewidziano 552 tys. zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na finansowanie  instytucji kultury przeznacza się następujące kwoty

– Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 3.723.000  zł
– Rybnickie Centrum Kultury 2.240.000  zł
– Domy Kultury w dzielnicach miasta 2.109.000  zł
– Muzeum 1.112.000  zł

Na inwestycje zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 4.397.590 zł, 
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
– Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno–rekreacyjne na terenie 

zabytkowej kopalni ,,Ignacy”, dz. Niewiadom  – 1.192.590 zł, 
 w tym środki do pozyskania z EFRR (ZPORR) 586.942 zł,
– Przebudowa Domu Kultury Boguszowie  – 1.895.000 zł, 
– Przebudowa Domu Kultury Niedobczyce  – 1.060.000 zł, 
 w tym środki do pozyskania z EFRR (RPO) 850.000 zł,
– wymianę okien w budynkach MiP Biblioteki Publicznej  – 150.000 zł
Na pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki 
w wysokości  360.000 zł.
Ponadto na remonty w tym dziale przewidziano kwotę  665 tys. zł.
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Kultura fizyczna i sport 
W ramach tego działu ujęto środki na:  
– funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 4.704.000 zł
– Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido" 742.500 zł
– pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 1.708.600 zł.
Na inwestycje zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 17.035.440 zł, z 

przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
– basen kryty w dz. Boguszowie Osiedle  – 10.880 tys. zł, 
w tym środki do pozyskania z EFRR (RPO) 5 mln zł,
– modernizacja boiska sportowego przy stadionie miejskim, 
 ul. Gliwicka  – 3.105 tys. zł, 
w tym środki do pozyskania z FRKF 1.445 tys. zł,
– przebudowa boiska sportowego TKKF w dz. Radziejów – 1.380 tys. zł, 
w tym środki do pozyskania z FRKF 586 tys. zł,
– modernizacja zaplecza stadionu piłkarskiego MKS Rymer, 
 dz. Niedobczyce  – 541 tys. zł, 
w tym środki do pozyskania z FRIK 246 tys. zł,
– modernizacja hali widowiskowo–sportowej 
 w dz. Boguszowie–Osiedle  – 400 tys. zł,
– kompleksowa przebudowa kąpieliska ,,Ruda”  – 200 tys. zł,
– budowa ogrodzeń boisk sportowych 
 w dz. Boguszowie Stare, Niedobczyce i Ochojec  – 190 tys. zł
Ponadto na remonty w tym dziale przewidziano  435 tys. zł.

Ochrona zdrowia
Na funkcjonowanie Ośrodka Leczniczo–Rehabilitacyjnego im. Jana 

Pawła II zaplanowano środki w kwocie 1.500.897 zł. Na zadania związane 
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii przewi-
dziano 2.476.500. zł. Wydatkowanie tych środków odbywać się będzie 
zgodnie z przyjętymi przez Radę Miasta programami. Na remonty przy-
chodni lekarskich w bieżącym roku zaplanowano kwotę 650.000 zł. 

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych przewidziano środki na 
likwidację azbestu w budynkach przychodni lekarskich przy ul. Orzepowickiej 
8d – 181.089 zł oraz przy ul. Śląskiej 18 w dz. Chwałowice – 327.360 zł.

Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa
W ramach tego działu mieszczą się m.in.: 

– dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 3.500.000 zł
– środki na wykup gruntów i budynków 1.000.000 zł
– środki na opracowanie zmiany planów ogólnego zagospodarowania 
 przestrzennego gminy oraz koncepcje urbanistyczne 250.000 zł
– funkcjonowanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej 
 i kartograficznej 270.645 zł
– prace geodezyjne i kartograficzne 75.035 zł 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W tym dziale mieszczą się wydatki na funkcjonowanie m.in.:

– Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 4.853.000 zł
– Straży Miejskiej 2.135.900 zł
– ochotniczych straży pożarnych 321.116 zł.

Planowany na 2007 r. deficyt budżetowy (różnica pomiędzy docho-
dami a wydatkami) wynosi 79.327.107,92 zł i zostanie sfinansowany 
przychodami pochodzącymi: z emisji obligacji komunalnych (40,5 mln 
zł), kredytów preferencyjnych BGK (745.880 zł) pożyczek z WFOŚiGW 
(32.642.365 zł) oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pienięż-
nych na rachunku bieżącym budżetu (5.438.862,92 zł). 

Planowany wskaźnik zadłużenia miasta na koniec 2007 roku, liczony 
w stosunku do prognozowanych dochodów, po odliczeniu zadłużenia 
z tytułu prefinansowania wynosić będzie 31,80% (wobec ustawowego 
60%). Wskaźnik obsługi zadłużenia kształtować się będzie na poziomie 
3,66% (ustawowy wskaźnik 15%).

W 2007 roku przypada termin wykupu serii C I transzy obligacji komunal-
nych Rybnika (7,5 mln zł), a także spłata  rat pożyczek zaciągniętych w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program 
kanalizacji sanitarnej (120.133 zł) i modernizację Miejskiego Domu Pomocy 
Społecznej (297.391 zł) oraz rat kredytów preferencyjnych zaciągniętych  
w Banku Gospodarstwa Krajowego (w łącznej kwocie 2.500.896,40 zł). 

Rada Miasta przyjęła również plany przychodów i wydatków Gminnego  
i Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powia-
towego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 

Środki GiPFOŚiGW w łącznej kwocie 18.925 tys. zł będą przezna-
czone między innymi na :
– realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących 

ochronie środowiska i gospodarce wodnej 7.702 tys. zł
– przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody 3.010 tys. zł
– przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza  3.390 tys. zł
– przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami 
 i ochroną powierzchni ziemi  4.465 tys. zł.

Środki PFGZGiK w kwocie 1.583 tys. zł przeznaczone zostaną na 
finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenia  do 
prowadzenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

==============================
RAZEM  INWESTYCJE  339.680.167,68 zł
 w tym:  
 ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 202.721.369,35 zł
  z tego
  z Unii Europejskiej 195.370.549,35 zł
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Podatki 2007
Informacje o stawkach podatkowych dostęp-

ne są na stronie internetowej Urzędu Miasta 
oraz w Wydziale Podatków (Urząd Miasta,  
I piętro, sala 151). Opublikowane zostały także 
w grudniowym (2006 rok) wydaniu „Gazety 
Rybnickiej”.

Przypominamy o terminach płatności 
podatków lokalnych w 2007 roku:

• od nieruchomości i rolnego: 15 marca,  
15 maja, 17 września i 15 listopada 

• od środków transportowych: 15 lutego  
i 17 września 

• od posiadania psów: 30 kwietnia oraz 15. dnia  
po wejściu w posiadanie psa.

Wpłaty podatków
Podatki te można wpłacać – nie ponosząc 

dodatkowych opłat:
• w kasach Urzędu Miasta (wejście od ul. 

Miejskiej, I piętro, sala 151) w godzinach 
pracy Urzędu,

• u inkasentów (dotyczy dzielnic: Zebrzydo-
wice, Rybnicka Kuźnia i Orzepowice).

Wpłaty podatkowe
Wpłaty podatkowe mogą być również 

dokonywane na rachunek Urzędu Miasta 

Rybnika: Kredyt Bank S.A. I O/Rybnik  
nr 95150012141212100526440000.

W każde ostatnie dni terminu płatności 
podatków mieszkańcy mają możliwość bez-
płatnego zaparkowania swoich pojazdów na 
dziedzińcu Urzędu Miasta (wjazd od ul. Miej-
skiej) na czas zapłaty podatków.

Banki i poczta pobierają od wpłat opłatę 
w wysokości zgodnej z obowiązującą taryfą 
(poczta obecnie minimum 2,50 zł).

Wpłaty podatkowe realizowane w bankach 
oraz w urzędach pocztowych powinny być 
dokonywane na blankietach wpłat (zgod-
nych ze wzorem ustalonym przez Ministra 
Finansów), dostępnych w bankach i urzędach 
pocztowych.

Podatek od nieruchomości
Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od 

podatku są grunty, oznaczone w geodezyjnej 
ewidencji gruntów jako drogi, o ile nie znajdują 
się one w posiadaniu przedsiębiorców.

Na mocy ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych od podatku zwolnione są mię-
dzy innymi grunty stanowiące nieużytki, 
użytki ekologiczne, grunty zadrzewione 
i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej.
Dla ustalenia sposobu opodatkowania  

i zaliczenia gruntu do określonego rodzaju 
użytków decydujące znaczenie mają zapisy  
w geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków 
(a nie zapisy w innych rejestrach, np. w planie 
zagospodarowania przestrzennego, ani faktycz-
ny sposób wykorzystywania gruntów).

Osoby prawne, jednostki organizacyjne 
oraz spółki niemające osobowości prawnej, 
jednostki organizacyjne Agencji Nierucho-
mości Rolnych oraz jednostki organizacyjne 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe są obowiązane:
1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, orga-

nowi gminy właściwemu ze względu na miej-
sce położenia przedmiotów opodatkowania 
deklaracje na podatek od nieruchomości 
na dany rok podatkowy, sporządzone na 
formularzu według ustalonego wzoru, a jeśli 
obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uza-
sadniających powstanie tego obowiązku,

2. odpowiednio skorygować deklarację w razie 
zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia tych zmian,
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Informacja dla przedsiębiorców 
korzystających z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych
Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom korzysta-

jącym z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
o obowiązkowym złożeniu w terminie do dnia 31 stycznia 
2007 r., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży 
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punk-
cie sprzedaży w 2006 roku (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi; Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1231 z późn. zm.). Ponadto w dniu 31 stycznia 2007 r.  
upływa nieprzekraczalny termin wniesienia I raty opłaty za 
korzystanie z w/w zezwoleń. 

Niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych w powyższym terminie, 
powoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa. 

Ponadto uprzejmie informujemy że przedsiębiorca, któ-
ry nie dokona wpłaty I raty w ustawowym terminie może 
wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie 
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji 
o wygaśnięciu zezwolenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału 
Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej 
Urzędu Miasta Rybnika, ul.B.Chrobrego 2, pok. 151, tel. 
32/4223011 wew. 7191.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika
Zgodnie z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249,  poz. 2104 z późn. zm.) 
informuję, że uchwałą Nr 4100/II/188/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku, 
II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  
wydał  pozytywną opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ryb-
nik projekcie budżetu na 2007 rok wraz z prognozą łącznej kwoty długu  
na koniec roku budżetowego i lata następne oraz  informacją o stanie 
mienia komunalnego i objaśnieniami.

Pełny tekst uchwały wraz z uzasadnieniem jest zamieszczony na 
stronie internetowej miasta – www.rybnik.pl.

Rybnik, 3 stycznia 2007 r.

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
Od dnia 2 stycznia 2007 roku rozpoczyna swą działalność Gminny 

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (dalej GPZON). 
Odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych mieszkańców 

Rybnika będą przyjmowane bezpłatnie. Przy odbiorze odpadów niebezpiecznych 
wymaga się od mieszkańca dostarczającego odpady przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego nazwisko i imię, adres zamieszkania, numer PESEL lub nr 
dowodu osobistego.

GPZON mieści się przy ul.  Jankowickiej 41b w Rybniku (teren 
bazy Rybnickich Służb Komunalnych), tel. 032/43 29 540. Punkt bę-
dzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 18:00 
 i w ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 7:00 do 13:00

Rodzaje odpadów niebezpiecznych przyjmowanych przez GPZON:
– rozpuszczalniki (np. rozcieńczalniki, benzyna lakowa, benzyna ekstrakcyjna),
– środki ochrony roślin I i II klasy (np. herbicydy, środki do zwalczania szkod-

ników),
– lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np. świetlówki, jarze-

niówki,  termometry),
– farby, tusze, kleje, żywice nie zawierające substancji niebezpiecznych,
– leki (wyłączając leki cytostatyczne i cytotoksyczne oraz igły, strzykawki, opatrunki, 

aerozole),
– baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo–kadmowe, zawierające rtęć oraz 

inne.
WAŻNE: wszystkie substancje należy przekazywać w oryginalnych opa-

kowaniach pozwalających na ich identyfikację

Prezydent Miasta Rybnika informuje, 
że wykłada do publicznego wglądu

projekt uproszczonego planu urządzenia lasu
Z w/w projektem uproszczonego planu zapoznać się będzie można 

w terminie od dnia 15 stycznia do 15 marca 2007 r. w Urzędzie 
Miasta Rybnika, Wydział Ekologii – Referat Rolnictwa i Leśnictwa 
(pokój 012 parter).

Właściciele lasów prywatnych proszeni są o zgłaszanie się celem 
weryfikacji rozbieżności planu ze stanem faktycznym.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia po-
datku leśnego.

3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od 
nieruchomości - bez wezwania - na rachunek 
budżetu właściwej gminy za poszczególne 
miesiące, w terminie do dnia 15 każdego 
miesiąca,

4. obowiązek składania deklaracji na podatek od 
nieruchomości dotyczy również podatników 
korzystających ze zwolnień na mocy przepisów 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych lub 
uchwały Rady Miasta Rybnika.

Podatek rolny
Podatkiem rolnym objęci są:

– posiadacze gospodarstw rolnych (użytki rolne 
o pow. ponad 1 ha),

– posiadacze gruntów sklasyfikowanych  
w ewidencji gruntów i budynków jako użytki 
rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej innej niż 
działalność rolnicza.
Ustawowo od podatku zwolnione są 

między innymi:
– użytki rolne klasy V, VI i VI z oraz grunty 

zadrzewione i zakrzewione ustanowione na 
użytkach rolnych,

– użytki ekologiczne.
Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione 

od podatku są grunty zdegradowane wskutek 
działalności górniczej, o ile nie są związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej 
(po przedstawieniu zaświadczenia z kopalni  
o trwałej degradacji gruntów).

Stawki podatku w roku 2007 wynoszą:
– dla podatników posiadających do 1 ha użyt-

ków rolnych – 177,60 zł za 1 ha fizyczny,
– dla podatników posiadających powyżej  

1 ha użytków rolnych (gospodarstwa rolne) 
– 88,80 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Podatek od środków transportowych
Podatnicy tego podatku zobowiązani są 

do złożenia w terminie do 15 lutego 2007 r. 
deklaracji podatkowej na podatek od środków 
transportowych o wysokości podatku (DT–1)  
i posiadanych pojazdach (DT–1A) na drukach 
według wzoru ustalonego rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 15.11.2004 r. (Dz.
U. Nr 252, poz. 2523 z późniejszą zmianą 
– Dz. U. z 2005, Nr 232, poz. 1969). Na rok 
2006 wprowadzono nowe wzory deklaracji 
podatkowych.

Druki deklaracji wraz ze stawkami podatku 
dostępne są na stronie internetowej Urzędu 
Miasta. Można je także pobrać w Wydziale 

Podatków (Urząd Miasta, I piętro, sala 151).
Podatek od posiadania psów

Wszyscy posiadacze psów zobowiązani są do 
zapłaty podatku od ich posiadania. W 2007 roku 
stawka podatku wynosi 50 zł od każdego psa.

Zwolnienie z tego podatku dotyczy:
– psów będących pomocą dla osób niepełno-

sprawnych (niewidomych, głuchoniemych, 
niedołężnych),

– psów będących w posiadaniu osób w wieku 
powyżej 65 lat prowadzących samodzielne 
gospodarstwo domowe – zwolnienie dotyczy 
jednego psa,

– psów utrzymywanych w celu pilnowania 
gospodarstw rolnych (w rozumieniu ustawy  
o podatku rolnym) – zwolnienie obejmuje po 
dwa psy na każde gospodarstwo.

Zasady zaokrągleń
Od 1 stycznia 2006 r. podstawy opodatko-

wania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę 
zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, 
że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gro-
szy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50  
i więcej groszy podwyższa się do pełnych zło-
tych (art. 63 ustawy – Ordynacja podatkowa).
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Szczegółowych informacji udziela Wydział Promocji i Informacji 
Urzędu Miasta Rybnika tel. 42 23 011 

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

Kalendarz Imprez Miejskich
luty 2007

Kultura
LP. Termin Nazwa imprezy Organizator Miejsce UWAGI
1 Luty „Rybnik nasze miasto” Muzeum w Rybniku, tel. 422 14 23 Muzeum w Rybniku Rynek 18 Wystawa stała

2 Luty „Cechy rzemieślnicze w miastach Gór-
nego Śląska do 1939 r.”

Muzeum w Rybniku, 
tel. 32 422 14 23 Muzeum w Rybniku Rynek 18 Wystawa stała

3 Luty „Wyrobisko górnicze” Muzeum w Rybniku, tel. 42 21 423 Muzeum w Rybniku Rynek 18 Wystawa stała

4 Luty Wystawa poplenerowa: 
Rybnickie Inspiracje Fundacja ER, tel. 32 739 18 98 Galeria Klubu Energetyka, Hol 

górny Artyści plastycy

5 Luty Wystawa poplenerowa: 
Rybnickie Inspiracje Fundacja ER, tel. 32 739 18 98 Galeria Klubu Energetyka Hol 

dolny Warsztaty młodzieżowe

6 Luty Wystawa fotografii 
Justyny Komar „Pan czasu” DK Chwałowice, tel. 32 421 62 22 DK Chwałowice 

 Galeria DeKa Szczegóły: www.dkchwalowice.pl

7 Luty Wystawa grafiki 
Mirosława Pilarza „Ptaki i sny” DK Chwałowice, tel. 32 421 62 22 DK Chwałowice 

Galeria Kolumnowa Szczegóły: www.dkchwalowice.pl

8 Luty „Zimowe przedszkole” PiMBP, tel. 32 422 35 41 Oddział dla dzieci 
ul. J. Szafranka 7

Wystawa prac plastycznych wychowanków 
Przedszkola Nr 10 w Rybniku

9 Luty. „Już do Ciebie serca nie mam” 
– A. Osiecka PiMBP, tel. 32 422 35 41 Hol – I piętro ul. J. Szafranka 7

10 Luty „Theatrum Mulierum” Muzeum w Rybniku, tel. 422 14 23 Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Wystawa ubiorów kobiecych z XVI i XVII w. wg 
projektów M. Molendy (fundacja Nomina Rosae)

11 2.02
Finał Pojedynku Artystycznego 

na Słowa oraz spotkanie autorskie 
z Piotrem Machalicą

Fundacja ER, tel. 32 739 18 98 Klub Energetyka Godz. 12.00; wstęp wolny

12 2.02 LARMO Fundacja ER, tel. 32 739 18 98 Klub Energetyka Godz. 19.00; wystąpi: DNO oraz M.Mleczak; 
wstęp 9 zl

13 2-10.02 X Jubileuszowy Rybnicki Konkurs 
Modeli Kartonowych

Młodzieżowy Dom Kultury
tel. 32 422 40 88

Młodzieżowy Dom Kultury w Ryb-
niku

Przyjmowanie modeli: 2.02 godz. 15-19.00 i 
3.02 godz. 9-12.00; zwiedzanie wystawy: 5-9.02 
godz. 10-18.00; rozdanie nagród i dyplomów: 
10.02 godz. 13.00 

14 2.02 Koncert Michała Bajora RCK, tel. 32 422 21 32 Sala widowiskowa  RCK Godz.19.00; bilety: 30 i 25 zł

15 2.02 „Cerkiewnym szlakiem” wernisaż
wystawy Grzegorza Chudego Składowisko sztuki Art Cafe, ul. Sobieskiego Godz. 19:00

16 3.02 Popis uczniowski Szkoły 
Muzycznej Yamaha

DK Chwałowice 
tel. 32 421 62 22

DK Chwałowice 
 sala widowiskowa

Godz.15.00 i 17.30; 
szczegóły: www.dkchwalowice.pl

17 3-4.02 Małe Laboratorium Ekspresji 
Twórczej – spotkanie trzecie Fundacja ER, tel. 32 739 18 98 Klub Energetyka

Godz. 10-18.00; proj. realizowany w ramach 
Programu Młodzież ze środków UE; warsztaty 
zamknięte.

18 5.02 Spektakl dla szkół: 
„Wigilijna noc Piotrusia”

Rybnickie Centrum Kultury,
tel. 32 422 21 32 Sala widowiskowa RCK Godz. 9.00 i 11.00; aktorzy scen krakowskich; bile-

ty: 11 zł, agencja Cracovia, tel (012) 262-26-92

19 Od 8.02 Wystawa akwareli 
Marcina Jaśkiewicza DK Niewiadom, tel.32 421 37 55 Galeria „W hallu”  DK Niewiadom Pon. – pt. w godz. 9-18.00 do 9 marca

20 8.02
Otwarcie wystawy fotografii 

W. Trzcińskiego i Jastrzębskiego Klubu 
Wysokogórskiego „W Himalajach”

Rybnickie Centrum Kultury,
tel. 32 422 21 32 Galeria sztuki RCK

Godz.18.00; wystawa zdjęć pt. W cieniu 8848 m 
n.p.m. oraz wystawa pt. Droga na Cho Oyu. Więcej 
o wyprawie na 6 górę ziemi na www.cho-oyu.pl/

21 9.02 Mała Akademia Filmowa Rybnickie Centrum Kultury,
tel. 32 422 21 32 Sala widowiskowa RCK

Godz.8.15 i 11.15; impreza eduk. dla szkół: 
„Słowo w filmie” wykład i projekcja filmu 
„Czekając na Joe”

22 10-11.02 Małe Laboratorium Ekspresji 
Twórczej –spotkanie czwarte Fundacja ER, tel. 32 739 18 98 Klub Energetyka

Projekt realizowany w ramach Programu Mło-
dzież finansowany ze środków UE, warsztaty 
zamknięte.

23 11.02 „Trąba Słonia Salomona” Rybnickie Centrum Kultury,
tel. 32 422 21 32 Sala widowiskowa RCK

Godz.15.00; bajka dla dzieci w wykonaniu 
Teatru Otwartego TO z Krakowa. Cena 
biletu: 10 zł.

24 12-25.02 „Małe Formy Zima 2007” DK Niewiadom, tel. 32 421 37 55 Dom Kultury Niewiadom

Półkolonie dla dzieci, 30,00 zł za turnus 
dwutygodniowy, w programie: wycieczka 
rekreacyjna, zajęcia sportowe, świetlicowe, 
dyskoteka, konkursy itp.

25 12-23.02 Ferie z Domem Kultury DK Chwałowice, tel. 32 421 62 22 DK Chwałowice

Seanse bajkowe, zajęcia muzyczno-taneczne, 
warsztaty plastyczne, turnieje, warsztaty arty-
styczne: „Dotknij mnie czerwienią...”, wyciecz-
ki w góry oraz do kina IMAX i planetarium; 
szczegóły: www.dkchwalowice.pl

26 12-23.02 Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży MOSiR w Rybniku,
Kontakt: Barbara Kalisz–Gaweł

Pływalnia Kryta ul. Powstańców, 
Hala Wodowiskowo-Sportowa ul.Ja-

strzębska

Szczegóły na plakatach oraz na stronie inter-
netowej  www.mosir.rybnik.pl; wstęp wolny

27 12-23.02 „Zima na Nowinach” MDK w Rybniku; Rada Osiedla 
Nowiny CRiR Bushido

Młodzieżowy Dom Kultury
tel. 032 42 24 088

Kino, basen, konkursy plastyczne, zajęcia 
integracyjne, spotkania z policją; planowe 
zajęcia od 9.00 do 14.00.

28 12-23.02 Zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie 
ferii zimowych

Klub Kultury „Harcówka”
tel.32 422 25 44

Klub „Harcówka”
ul.Zakątek 19

Od pon. do pt., godz. 10.00 - 14.00 w programie 
m.in. zabawy muzyczne, filmowe, edukacyjne, 
sportowe.

29 12-25.02 Ferie zimowe 2007 w Bibliotece PiMBP, tel. 32 422 35 41 Oddział dla dzieci, 
Filie biblioteczne Szczegóły na www.biblioteka.rybnik.pl

30 13.02 Spektakl: R. Brandstaetter
“Ja jestem Żyd z „Wesela”

Rybnickie Centrum Kultury
tel. 32 422 21 32 Sala widowiskowa RCK

Godz.19.00; Teatr Stary z Krakowa: J. Nowak, 
T. Malak. Melodie z epoki na dwóch instru-
mentach gra Lesław Lic/Paweł Bieńkowski; 
bilety 20 zł.

31 15–28.02 „Silni razem – sport alternatywą 
patologii społecznych”

PiMBP
tel. 32 422 35 41 Hol parter ul. J. Szafranka 7 Wystawa prac plastycznych z  Klubu Sporto-

wego „Polonia Rybnik”

32 16.02
– 23.03

„My..., Wy..., Oni...” 
– fotografia Jarosława Gilgi PiMBP tel. 32 422 35 41 Galeria ul. J. Szafranka 7 Wernisaż wystawy 28.02 godz. 17:00.

33 16.02 F.Lehar
„Kraina uśmiechu”

Rybnickie Centrum Kultury
tel. 32 422 21 32 Sala widowiskowa RCK Godz.17.00; operetka w wykonaniu Gliwickie-

go Teatru Muzycznego; bilety: 55 i 45 zł.
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34 16.02 Zimowy koncert hip–hopowy DK Chwałowice tel. 32 421 62 22 Sala Widowiskowa
Godz. 16.00; lokalne grupy tworzące hip- 
hop, szczegóły: www.dkchwalowice.pl oraz 
42 16 222.

35 16.02 „Spotkanie z Iluzją”- 
zespół Andrzeja Kondzi Fundacja ER tel. 32 739 18 98 Klub Energetyka Godz. 12.00; wstęp wolny

36 17-18.02 Przesłuchania eliminacyjne 
XI OFPA Fundacja ER tel. 32 739 18 98 Klub Energetyka Godz.10.00; wstęp wolny

37 18.02 Wojciech Brzeziński Fundacja ER tel. 32 739 18 98 Dom Kultury Chwałowice
Godz. 18.00; impreza towarzysząca Ogólno-
polskiemu Festiwalowi Piosenki Artystycznej; 
wstęp wolny.

38 18.02 Karina Abrahamczyk Fundacja ER tel. 32 739 18 98 Pub  POD TUBĄ Godz. 20.00; impreza towarzysząca OFPA; 
wstęp wolny.

39 18.02 Recital Wojciecha Brzezińskiego
w ramach XI OFPA DK Chwałowice tel. 32 421 62 22 DK Chwałowice – sala kolumnowa Godz.18.00; szczegóły: www.dkchwalowice.pl 

oraz www.ofpa.pl

40 18.02 Rybnickie Ostatki 
z Telewizją Katowice

Rybnickie Centrum Kultury
tel. 32 422 21 32 Sala widowiskowa RCK

Godz.16.00 i 19.30; koncert - wystąpią: Mirek 
Szołtysek i wesołe trio, Kapela ze Śląska, 
Karlik, Szlagier Maszyna, MOD Rybnik, ZpiT 
Mały Śląsk - balet, Kabaret RAK, Andrzej 
Dyszak – parodysta. Prowadzenie: Joanna 
Bartel, Józef Polok, Piotr Scholz.

41 19.02 Joanna Lewandowska Fundacja ER tel. 32 739 18 98 Muzeum w Rybniku Godz. 19.00; impreza towarzysząca OFPA; 
wstęp wolny.

42 19.02 Karina Abrahamczyk Fundacja ER tel. 32 739 18 98 ART CAFE Godz. 19.00; impreza towarzysząca OFPA; 
wstęp wolny.

43 19-21.02 Warsztaty Artystyczne OFPA Fundacja ER tel. 32 739 18 98 Klub Energetyka
Godz. 9.30; prowadzenie: A. Wilczyńska  
M. Meyer, C. Gawlik W. Bronowski; obowią-
zują eliminacje.

44 20.02 „Śledzik” DK Niewiadom tel. 32 421 37 55 Dom Kultury Niewiadom
Godz.18-24.00; bilety: 15 zł, w cenie tradycyjny 
śledzik; kapela „3 ofiary drogi do Europy” 
wraz z A. Harazim.

45 20.02 „Kolory impresjonizmu”
koncert kameralny

Rybnickie Centrum Kultury
tel. 32 422 21 32 Sala kameralna RCK

Godz.18.00; wykonawcy: J. Stawarska – so-
pran, A. Kaczmarek-Bialic – harfa, P. Stawar-
ski – skrzypce, w programie: Claude Debussy, 
Maurice Ravel, Camille Saint-Saens,  Joaquin 
Rodrigo; wstęp wolny.

46 20.02 Iwona Loranc Fundacja ER tel. 32 739 18 98 Restauracja TAK NIE Godz. 20.00; impreza towarzysząca OFPA; 
wstęp wolny.

47 20.02 Acoustic Guitar Duo Fundacja ER tel. 32 739 18 98 Kulturalny  Club Godz. 20.00; impreza towarzysząca OFPA; 
wstęp wolny.

48 20.02 Margita Ślizowska Fundacja ER tel. 32 739 18 98 Restauracja MARYNA Godz. 20.00; impreza towarzysząca OFPA; 
wstęp wolny.

49 22.02 Finał Turnieju Regionalnego oraz 
Raz, Dwa,Trzy Fundacja ER tel. 32 739 18 98 Klub Energetyka Godz. 18.00; wstęp 20 zł.

50 23.02 Turniej Krajowy, cz. 1. oraz
Piwnica pod Baranami Fundacja ER tel. 32 739 18 98 Klub Energetyka Godz. 18.00; wstęp 20 zł.

51 23.02
Koncert Finałowy Warsztatów 

artystycznych„Dotknij mnie czerwie-
nią...”

DK Chwałowice tel. 32 421 62 22 DK Chwałowice 
 sala widowiskowa

Godz. 18.00; koncert Grupy Kaduceus, występy 
warsztatowiczów, zespół tańca współczesnego 
i inne.

52 23.02
Konferencja naukowa: Teatrum Mulie-
rum. Ubiór kobiecy w XVI i początkach 

XVII wieku
Muzeum w Rybniku 

tel. 32 422 14 23 Muzeum w Rybniku Rynek 18

Godz. 11.00-14.30; m.in. wystąpienia na temat: 
„O sztuce projektowania ubiorów…”, „Co 
było przyzwoite, a co nieprzyzwoite w ubiorze 
białogłowskim w XVII w.”; wstęp wolny.

53 24.02

Turniej  Krajowy cz.2
oraz

Colloquia Tischneriana
Pamięci Księdza Profesora Józefa 

Tischnera

Fundacja, ER tel. 32 739 18 98 Klub Energetyka

Godz. 17.00; wstęp 20 zł; udział biorą: R. 
Kołakowski, W. Waglewski, Voo Voo, Kapela 
Góralska Trebunie –Tutki; Scenariusz i reży-
seria: R. Kołakowski.

54 24.02 Spektakl Teatralny pt; „Rondo” Bogu-
sława Scheffera

DK Boguszowice 
tel: 32 425 20 16;

RCK tel; 32 422 21 32
Sala widowiskowa RCK Godz. 18:00; farsa w wykonaniu Teatru „Go-

dzina Później” DK Boguszowice; bilety: 8 zł.

55 25.02
Koncert Laureatów OFPA 2007 

w II częśći koncert piosenek Marka 
Grechuty – „Chodźmy!”

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 32 739 18 98

Teatr Ziemi Rybnickiej
Sala widowiskowa RCK

Godz. 17.00;  Koncert rejestrowany przez TVP 
wstęp 30,00 zł, szczegóły na stronie interneto-
wej:  www.ofpa.pl.

56 27.02 Jazzowy koncert kameralny Rybnickie Centrum Kultury
tel. 32 422 21 32 Sala kameralna RCK Godz.19.00; wystąpią: K. Zawadzki-perkusja M. 

Birta – gitara, M. Barański – bas; bilety: 15 zł.
57 28.02 Grupa MoCarta RCK tel. 32 422 21 32 Sala widowiskowa RCK Godz.19.00; bilety: 35 zł.
58 28.02 Wykład: „Kultura celtycka” Muzeum w Rybniku tel. 422 14 23 Muzeum w Rybniku Rynek 18 Godz. 17.00; wstęp wolny.

Sport i rekreacja

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

1 Luty
Rozgrywki w ramach Rybnickiej Ama-

torskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej sezon 
2006/2007

MOSiR w Rybniku
Kontakt: Barbara Kalisz–Gaweł

Hala Wodowiskowo - Sportowa
ul. Jastrzębska

Soboty lub niedziele w godz. 9-14.00; 
wstęp wolny

2 2.02
Indywidualne i Drużynowe Szachowe 

Mistrzostwa Rybnika w Grze Błyskawicznej 
„Pany Rybnika 2007”

Sekcja Szachowa TS Kuźnia 

Rybnik; tel. tel. 32 424 86 87
Klub Energetyka Godz. 16:00; wstęp: 19 zł

3 4.02 i 25.02 Rozgrywki w ramach Grand Prix Amatorów 
w Tenisie Stołowym sezon 2007

MOSiR w Rybniku i 
CRiR „BUSHIDO”

Hala Wodowiskowo - Sportowa w 
Boguszowicach i CRiR „Bushido”

4.02 godz. 9.00 MOSiR i 25.02 godz. 
9.00 „Bushido” Kontakt: Henryk Sarna 

- CRiR „Bushido

4 4.02 XVIII Drużynowy Turniej Dzielnic Rybnika
Sekcja Szachowa TS Kuźnia 

Rybnik; tel. tel. 32 424 86 87
Klub Energetyka Godz. 10:00; wpisowe 20 zł

5 14.02 Turniej o Szachową Koronę Rybnika
Sekcja Szachowa TS Kuźnia 

Rybnik; tel. tel. 32 424 86 87
Klub Energetyka Godz. 16:00. wpisowe: 5 zł

6 24.02 Grand PRIX Rybnika w Szachach Szybkich 
P-15’

Śląski Klub Sportowy 
Niesłyszących Rybnik, 
Urząd Miasta Rybnika

Świetlica Stowarzyszeń Rybnik ul. 
Kościuszki 17.

Zapisy na sali gry przed zawodami; 
wpisowe: 10 zł (dzieci do lat 8 za darmo); 
szczegóły: A. Kubin tel/faks. 32 456 89 25

7 28.02 Ferie z Szachami
Sekcja Szachowa TS Kuźnia 

Rybnik; tel. 32 424 86 87
Klub Energetyka Godz. 16:00; wstęp wolny

http://www.dkchwalowice.pl/
http://www.dkchwalowice.pl/
http://www.dkchwalowice.pl/
http://www.ofpa.pl/
http://www.ofpa.pl
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Zima nie idzie w parze z chłodem 
ludzkich serc – potwierdziła to akcja 
„Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”, 
zorganizowana przez stowarzyszenie Młode 
Centrum Rybnik, które kończy swoją 
dwuletnią działalność. Nie oznacza to 
jednak, że w mieście zabraknie podobnych 
przedsięwzięć...   

Podczas akcji zebrano ponad 600 kilogramów karmy 
dla psów i kotów, 80 m2 wykładzin, koców i chodników, 
62 garnki i miski oraz wiele innych przedmiotów potrzeb-
nych w przetrwaniu zimy zwierzętom z rybnickiego schro-
niska. Zbiórka trwała dwa tygodnie, a odbywała się w 19 
rybnickich szkołach podstawowych, Zespołach Szkolno 
– Przedszkolnych nr 3 i 4 oraz Gimnazjum nr 11. Jak za-
pewniają organizatorzy, pomoc rybnickiemu schronisku 
nie zakończy się na jednej zbiórce, choć akcja „Pomóż 
zwierzętom przetrwać zimę” była ostatnią zorganizowaną 
przez rybnickie Młode Centrum: — Cieszymy się niezmier-
nie, że akcja spotkała się z tak dużym społecznym i medial-
nym odzewem. Dziękujemy uczniom i dyrekcjom wszystkich 

szkół biorących udział w zbiórce. Zrobimy wszystko, aby 
wykorzystać zaangażowanie rybniczan, a rozpoczętą przez 
Młode Centrum pomoc rybnickim zwierzakom, będzie 
kontynuowało Stowarzyszenie Meritum, które włączy się też 
w inne akcje ... — podsumowuje przewodniczący Młode-
go Centrum Jarosław Jarosik. Stowarzyszenie Meritum 
skupiać będzie głównie studentów rybnickiego kampusu, 
dotychczas zrzeszonych m.in. w stowarzyszeniu Młode 
Centrum, Stowarzyszeniu na rzecz Edukacji i Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego (SERSO) oraz redakcji 
„Kampusu” – rybnickiego pisma akademickiego. Przypo-
mnijmy: Rybnickie koło Stowarzyszenia Młode Centrum 
było organizatorem m.in. Dnia Jacka Kuronia, projektu 
„Ambasadorzy demokracji – 40 dni dla Białorusi”, debat 
i konferencji naukowych, a z zaproszenia wystosowanego 
przez Młode Centrum skorzystali Grażyna Staniszewska, 
Danuta Kuroń, Karol Modzelewski, Janusz Onyszkie-
wicz, Wojciech Roszkowski i Jerzy Buzek. 

Powstającemu Stowarzyszeniu Meritum życzymy zaan-
gażowania i wielu nowych, ciekawych pomysłów!   

Nie tylko z myślą o zwierzętach 

W zimie nie tylko ludzie, ale i zwie-
rzęta potrzebują naszej pomocy...

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy

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

RECYKLING
ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW

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

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

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

DARMOWY ODBIÓR POMOCĄ DROGOWĄ
Działamy na terenie całego Śląska, 

Opola, Krakowa i okolic www.olmet.com.pl

•  PIECE WĘGLOWE STAŁOPALNE
•  RUSZTA, ZASUWY KOMINOWE
•  RURY, KOLANA PIECOWE
•  ŁOPATY WĘGLOWE I DO ŚNIEGU
•  SZCZOTKI DO CO I KOMINIARSKIE

P O N A D T O  W  S TA Ł E J 
OFERCIE: GWOŹDZIE, 
ŚRUBY, SIATKI, ZAMKI, 
WIERTŁA, NARZĘDZIA...

W wybranych księgarniach na terenie Rybnika.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

TELBUD Sp. z o.o.

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

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

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

Szyjemy na zamówienie oraz wykonujemy napisy firmowe.

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

e-mail: pwtelbud@neostrada.pl 18 Lat
RYBNIK, ul. Długosza 7

tel. 032 423 80 95
gsm 0505 145 311

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

F.H.U.
„GÓRECKI BIS”

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

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

SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

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

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1, ŚR. OD 16

DIAGNOZOWANIE i LECZENIE ZESPOŁÓW 
BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA metodą McKenziego

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

ZAKŁAD REHABILITACJI „RE LAX”
mgr rehabilitacji ruchowej

Adam Zostawa

Gabinety Le kar skie
ul. Hallera 32, Rybnik

Rejestracja 9.00-21.00, tel. 032 422 61 56

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

Andrzej Kupczak
Specjalista Ginekolog 
Położnik Anestezjolog
USG narządu rodnego

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

PRYWATNA SPECJALISTYCZNA 
PRAKTYKA LEKARSKA

dr n. med. Tomasz Stokłosa
specjalista chorób wewnętrznych

USG j. brzusznej i EKG na miejscu

GODZINY PRZYJĘĆ:
wtorek, czwartek 16.00 – 18.00

w pozostałe dni 
po telefonicznej rejestracji

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

Śląskie Centrum Muzyczne 
Muzyka i Ruch

Zaprasza na zajęcia już od 10 zł miesięcznie

NABÓR NON-STOP BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE

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

NAUKA GRY NA RÓŻNYCH INSTRUMENTACH

DZIECIĘCE STUDIO WOKALNO-TANECZNE 3-8 LAT

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

TANIEC DYSKOTEKOWY JUŻ OD 5 LAT

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

SMERFETKOWO
2 i 3-latki ćwiczą 

z opiekunem

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

• LO EKSTERNISTYCZNIE (1,5 ROKU)
• KADROWO-PŁACOWY 
• KSIĘGOWO-PODATKOWY
• OBSŁUGA KOMPUTERA
• JĘZYKA ANGIELSKIEGO
•  JĘZYKA NIEMIECKIEGO
•  PRZYGOTOWAWCZE DO EGZAMINÓW 

MATURALNYCH I GIMNAZJALNYCH

K U R S Y



Policja 997 42 95 200
Straż Pożarna 998 42 22 277, 42 22 645
Pogotowie Ratunkowe 999 42 23 666
Straż Miejska 986 42 27 254
Miejsko–Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kry zy so we go 42 21 000, 42 22 277
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112
Pogotowie zimowe 43 29 560, 43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 30 30 991
Pogotowie gazowe 992 42 23 419, 42 25 565, 42 23 493
Pogotowie ciepłownicze 993 42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 994 42 23 681
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 42 26 599
Pomoc Drogowa 9631 42 24 400, 42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

DRUK:
Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEŃ: 

tel. 423 80 88, tel./fax 423 80 90
od 8.00 do 16.00

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

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

Ważne adresy i telefony:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30–15.30)

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

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

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

42 26 245 (ul. Chrobrego 16, pon. 12.30–14.00, wt., śr., czw. 15.30–17.00)
Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików 

25 37 983 (pon., śr., czw. 17.00–20.00)
Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie, ul. Kościuszki 17, tel. 42 21 087

(Klub Abstynencki „Zgoda”, pon., czw., sob., niedz. 16.30–20.30)
Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych pon.–pt. 10.00–13.00, ul. Białych 7, p. 304

Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”,
ul. Ko ściusz ki 17, tel. 42 35 511, poniedziałek 10–12, środa 15–17, piątek 10–12.

Spotkania „Amazonek” w każdy II poniedziałek miesiąca o 15.00
Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji

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

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

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

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

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

rybnik@infomax.katowice.pl

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wiesława Różańska (redaktor naczelna); 
Sabina Horzela–Piskula, Dominika Ingram–Nowaczyk (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

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

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

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

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

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

Grzegorza Janika, tel. 032/42 22 909, Michała Wójcika, tel. 032/42 31 326 
i senatora 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
Przewodniczący Zarządu Miejsko–Powiatowego Kazimierz Zięba zaprasza 
w każdy poniedziałek i czwartek 14.30–17.00 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.



Każda opłata tylko 1,40 zł
U nas zapłacisz:
raty – LUKAS, AIG, ŻAGIEL, 
ING, BNP, GE CAPITAL, BŚ, 
GBG S.A., GB S.A., BM, 
BRE S.A., BS. BPH, BGŻ
gaz
wodę
telewizję – CYFRA+, POLSAT, 
KABLÓWKA
telefony – ORANGE, ERA, 
PLUS, POLKOMTEL, TELE 2
czynsz
PZU
podatki

prąd – 1,20 zł
telefon (telekomunikacja) – 1,20 zł
rtv – 1,20 zł

ZUS – 2,20 zł

Rybnik,
ul. Hallera 6
budynek TP S.A.

WEJŚCIE
OD PORTIERNI

Firma istnieje 
w Rybniku od 2004 r.

Współpracujemy 
z INVEST BANK. S.A.

ZAPRASZAMY
pn-pt  800 - 1700

sobota  800 - 1300

Bez względu na wysokość wpłaty
prowizja zawsze 1,40 zł

ANTIDOTUM – Agnieszka Grzegorzyca
FIRMA REKREACYJNO-SPORTOWA

PROWADZIMY ZAJĘCIA Z PŁYWANIA ORAZ AQUA-AEROBIK!!!

PŁYWALNIA MOSiR 
ul. POWSTAŃCÓW 40

PŁYWALNIA FUNDACJI 
ELEKTROWNI RYBNIK

UL. PODMIEJSKA

MY NAPRAWDĘ UCZYMY PŁYWAĆ!
ZAPISY I INFORMACJE:
Agnieszka Grzegorzyca: 
0-516-130-101
e-mail: aga_antidotum@o2.pl 
mgr Damian Grzegorzyca: 
0-512-301-790
e-mail: swimwell@op.pl

www.antidotum.rybnik.pl

1.  AQUA-AEROBIK DLA PAŃ
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA: 21.00
PIĄTEK: 20.00

2.  AKTYWNA GRUPA PŁYWACKA 
DLA DOROSŁYCH – NOWOŚĆ!!!

–  doskonalenie wszystkich 
technik pływania

–  starty i nawroty
–  elementy treningu sportowego
–  trzy tory, dwóch trenerów
PIĄTEK: 22.00-22.45
NIEDZIELA: 20.00-21.45
ZAPYTAJ O CENĘ NA LUTY!

1. NAUKA PŁYWANIA DLA DZIECI
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA: 18.00
–  grupa do 15 osób
–  12 lekcji po 60 minut
–  cena 130 zł
PROWADZIMY ZAPISY 
NA NASTĘPNY KURS!

2.  DOSKONALENIE PŁYWANIA 
DLA DZIECI

SOBOTA: 8.00, 9.00
–  różne poziomy zaawansowania
–  nauczanie technik sportowych
–  abonament miesięczny: tylko 50 zł!
PROWADZIMY STAŁY NABÓR 
DO GRUP!!!

3. „ZIMOWA SZKOŁA PŁYWANIA”
–  nauka i doskonalenie pływania
–  zajęcia codziennie w okresie ferii 

zimowych 2007
–  10 zajęć po 60 minut
–  cena 100 zł
ROZPOCZYNAMY ZAPISY NA 
„ZIMOWĄ SZKOŁĘ PŁYWANIA”!!!



Rybnik, ul. Wodzisławska 179, tel. 032 42 49 187
e-mail: handel@panelspec.com.pl

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

g o d z i n y  o t w a r c i a : 

poniedziałek – piątek: 8.00-19.00, sobota: 8.00-13.00

S A T Y S F A K C J A  K T Ó R E J  N I E  D A  C I  K O N K U R E N C J A

Systemy okienne

PRODUCENT 

KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA 
PPHU „KONSEK” SP.J.

OKIEN I DRZWI PVC

Żory  
ul. Moniuszki 5  

tel. 032 4342164

Jastrzebie Zdrój 
ul. Arki Bożka 24E  

tel. 032 4737543

Rybnik  
Plac Wolności 15  

tel. 032 4224992

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

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


