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Zadbaj o życie...
Aktorka Anna Korcz autografy wpisywała do broszurek „Zadbaj o życie”.

W czasie Rybnickich Dni Promocji Zdrowia można było nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, ... 
z bliska przyjrzeć się bakteriom i wirusom...

... zbadać krew...

... i poddać się lecz-
niczym masażom.

W  t u r n i e j u 
wiedzy o zdro-
wiu zwycięży-
l i  u c z n i o w i e  
z Czerwionki–
–Leszczyn.

Przez TZR, który zmienił się  
w poradnię zdrowia, przewinęły  
się prawdziwe tłumy.
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Drodzy Rybniczanie!
Nieprzerwany rozwój Rybnika jest możliwy przede wszystkim dzięki sprawnemu 

przygotowaniu miasta do korzystania z unijnych funduszy. W ciągu ostatnich siedmiu lat 
wykorzystaliśmy łącznie 640 mln zł na realizację wspólnotowych projektów. Udział Unii 
Europejskiej wyniósł tu 362 mln zł, a z innych źródeł pozyskaliśmy 15 mln zł.

Przytoczone kwoty świadczą o ogromnym zaangażowaniu w proces inwestycyjny. UE wspiera 
w Rybniku przede wszystkim budowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę układu drogowego 
oraz modernizację obiektów miejskich. Finansuje też projekty związane z szeroko pojętym roz-
wojem społecznym, wspierając ograniczanie negatywnych skutków bezrobocia oraz projekty 
edukacyjne i stypendialne.

W unijnej perspektywie finansowej na lata 2007–2013 również znajdzie się miejsce dla Rybnika. Określone 
zostały propozycje inwestycji miejskich, gotowych do unijnego dofinansowania. Z ogólnej kwoty 58,57 mln 
euro środków należnych samorządom naszego subregionu, Rybnik otrzymał 7,36 mln euro. W ramach tych 
środków będę starał się realizować niżej wymienione projekty. Rozpoczęcie procedur konkursowych nastąpi 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a planowane jest z końcem br.

Miejska Sieć Szerokopasmowa – etap I (dotacja 3,14 mln euro) – budowa szkieletu szerokopasmowej sieci 
informatycznej. Będzie ona wykorzystywana m.in. do połączenia jednostek miejskich, obiektów użyteczności 
publicznej oraz funkcjonujących w ramach e-karty telecentrów.

Rybnicki System Informacji Przestrzennej (dotacja 0,61 mln euro) – rozbudowa RSIP o jednostki miejskie, 
służby publiczne (policja, straż pożarna, ratownictwo medyczne) i Miejski Ośrodek Dyspozycyjny/Miej-
sko–Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach – II etap (dotacja 0,46 mln euro) – budowa 
monitoringu tam, gdzie notuje się wysoki wskaźnik przestępczości, w szczególności na terenach najbardziej 
zaludnionych (osiedla). Już skutecznie działa monitoring wizyjny w Śródmieściu. Ta inwestycja będzie kon-
tynuacją i rozszerzeniem działań podjętych w ubiegłym roku.

Modernizacja hali widowiskowo–sportowej w Boguszowicach (dotacja 1 mln euro) – modernizacja ist-
niejącego obiektu z widownią na 600 miejsc, w tym m.in. wymiana stolarki okiennej, remont szatni i zaplecza 
sanitarnego oraz budowa łącznika pomiędzy halą i pobliskim basenem krytym.

Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum miasta poprzez przebudowę i budowę 
układu drogowego (dotacja 1,54 mln euro) – przebudowa ul. Chrobrego na odcinku od ul. Kościuszki 
do terenu „Ryfamy” oraz budowa nowej drogi poprzez teren zakładu do skrzyżowania Powstańców–Żor-
ska–Sybiraków.

Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych (dotacja 0,61 mln euro) 
– przede wszystkim niwelacja techniczna obiektu (jako całości bryły składowiska), budowa placów i dróg 
technologicznych, budowa studni odgazowujących, odwodnień oraz rekultywacja wraz z zatrawieniem.

Wbrew temu, co napisała jedna z naszych codziennych gazet, miasto nie marnuje pieniędzy na przygoto-
wanie np. projektów budowlanych. Gdybyśmy takim nie dysponowali, nie bylibyśmy w stanie znaleźć się 
chociażby na tzw. liście rezerwowej, aby dokonać renowacji zabytkowej kamienicy przy Rynku 1 wraz z jej 
adaptacją na cele gospodarcze (wartość inwestycji ponad 2 mln zł). Propozycję dofinansowania inwestycji 
skierowało do miasta ministerstwo rozwoju regionalnego. Jednak warunkiem wpisania na listę była pełna 
gotowość do natychmiastowej realizacji (w tym kompletna dokumentacja projektowa) i współfinansowania 
zadania, a czasu na sporządzenie dokumentacji praktycznie nie było. Gdybyśmy więc takową nie dysponowali, 
nie byłoby szans na załatwienie tej sprawy.

Staramy się więc jak najlepiej przygotować do dalszego czerpania z unijnych dobrodziejstw. Określenie 
potrzeb naszego miasta i w rezultacie wyznaczenie konkretnych projektów inwestycyjnych, było wynikiem 
dobrego przygotowania Rybnika do pozyskiwania funduszy strukturalnych. Wcześniej powstała lista 53 
podstawowych zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w latach 2007–2013, której pojawienie 
się poprzedziła szeroka konsultacja społeczna. 

 Z serdecznym pozdrowieniem
 Adam Fudali
 Prezydent Rybnika
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Inwestycyjna wiosna
Wraz z wiosną uaktywniły się place bu-

dowy, choć dzięki lekkiej zimie, ruch na 
nich właściwie nie zamarł. Na wstępie radni 
wysłuchali informacji prezydenta Adama Fuda-
lego o aktualnych wydarzeniach i pracach pro-
wadzonych w mieście: wizycie gości z Dorsten 
i ukraińskiego Baru, której głównym celem 
było nawiązanie kontaktów gospodarczych, 
w czym miała pomóc giełda DOM; próbach 
przekonania decydentów do poszerzenia ustawy 
metropolitalnej o zapis dotyczący aglome-
racji, w tym rybnickiej (czytaj również str. 18)  
i podpisaniu umowy na dokończenie budowy 
kanalizacji (szczegóły str. 19). Prezydent sporo 
miejsca poświęcił kontynuowanym i rozpoczę-
tym inwestycjom i remontom: kanalizacji, której 
wykonanie przekroczyło półmetek, kontynuacji 
robót modernizacyjnych na drodze krajowej 
78 wraz z wiaduktem na ul. Wodzisławskiej, 
którego oddanie do eksploatacji planuje się na 
koniec maja. Jeśli uda się pozyskać dodatkowe 
środki z ministerstwa transportu, nową na-
wierzchnię uzyskają ulice Kotucza, Reymonta  
i Wodzisławska na odcinku drogi 78 nie objętym 
trwającą modernizacją. Inna inwestycja drogowa 
to przygotowania do remontu ulic Świerklań-
skiej i Tkoczów łączących Rybnik z węzłem 
autostrady A1 w Świerklanach. Rozpoczną 
się też przydziały betonitów do utwardzania 
dzielnicowych dróg systemem gospodarczym. 
Prezydent mówił o rozpoczęciu procedur prze-
targowych na prace remontowe w placówkach 
oświatowych, by mogły one zostać przeprowa-
dzane w czasie letnich wakacji – odnowiona zo-
stanie m. in. elewacja Gimnazjum nr 1, jednego 
z najstarszych obiektów oświatowych w mieście. 
Prowadzone są również inwestycje związane ze 
sportem i rekreacją, jak choćby modernizacja 
boiska lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej  
i kompleksowy remont boiska w Radziejowie.           

Służby meldują...
Radni nie do końca byli usatysfakcjono-

wani przebiegiem wystąpień przedstawicieli 
policji, straży miejskiej, straży pożarnej, 
prokuratury oraz inspekcji budowlanej, sa-
nitarnej i weterynaryjnej wyrażając opinię, 
że przedstawionym problemom i dyskusji 
nad nimi trzeba w przyszłości poświęcić 
całe posiedzenie RM. I taki wniosek wniesiony 
przez radnego Grzegorza Juzka (PO) został 
przegłosowany. Mimo wcześniejszego dostępu 

do materiałów źródłowych, radni życzyli sobie 
wysłuchania sprawozdań za 2006 rok obecnych 
na sesji szefów służb. Rozpoczął pełniący od nie-
dawna funkcję Komendanta Miejskiego Policji 
Krzysztof Sowula, który w roli sprawozdawcy 
z działań policji przed rybnicką RM stawał po 
raz pierwszy. Przy wsparciu multimedialnej 
prezentacji komendant przekonywał, że Rybnik 
jest miastem coraz bezpieczniejszym, co po-
twierdzają statystyki. Liczba przestępstw ogółem 
spadła o 6,5%, a przestępstw kryminalnych  
o 9,5%. Przedstawiając to bardziej obrazowo, 
w 2006 r. odnotowywano każdego dnia 3 prze-
stępstwa mniej niż w roku 2004. Największy 
spadek zanotowano jeśli idzie o kradzieże 
mienia i przestępstwa rozbójnicze. Bezpieczniej,  
w świetle liczb, zrobiło się na drogach. Nastąpił 
też duży wzrost wykrywalności przestępczości 
nieletnich, a wpływ na to miało również po-
wołanie Zespołu ds. Nieletnich. Zjawiskiem 
niekorzystnym był wzrost aktów wandalizmu 
i niszczenia mienia oraz pobić (w 2005 r.  
w obydwu tych kategoriach zanotowano znaczne 
spadki). Szef policji podkreślił wkład miasta 
w zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców 
poprzez uruchomienie monitoringu wizyjnego. 
Już wielokrotnie dowiódł on swojej skutecz-
ności, o czym przekonuje widoczny wzrost 
liczby przestępców przyłapanych na gorącym 
uczynku. Komendant zdecydowanie pozytywnie 
ocenił też współpracę policji z rybnicką Strażą 
Miejską. Z kolei za fakt utrudniający działania 
policji uznał zbyt małą ilość środków transportu 
– wg norm powinno ich być 69, a jest ledwie 
połowa, co ogranicza mobilność policji. Mimo 
wakatów, brakuje też chętnych do pracy. Dys-
kusję wzbudziły plany reorganizacji policyjnych 
struktur w Rybniku, szczególnie zaś zmiany jeśli 
chodzi o posterunek na Nowinach. Komendant 
zapewnił, że nie zmniejszy się dostępność funk-
cjonariuszy, a głównym celem jest zwiększenie 
ich liczby na ulicach. Zaniepokojony jest radny 
Henryk Ryszka (BSR), ponieważ posterunek 
na Os. Korfantego, o który tak długo walczyli 
mieszkańcy Niedobczyc, praktycznie znów stał 
się tylko punktem przyjęć przez dzielnicowych. 
Według komendanta K. Sowuli, rozdrobnienie 
służb niczemu nie służy – nie chodzi o to, by 
funkcjonariusze siedzieli na posterunkach, 
ale żeby patrolowali miasto i nie jest ważne  
z jakiego obiektu wyjdą. Bezpośrednie połącze-
nie na numery 997 i 112 ma i tak jedynie dyżurny 
w Komendzie Miejskiej i wszystkie interwencje 
trafiają w to jedno miejsce, skąd wychodzą 

dyspozycje. Według radnych Franciszka Kur-
panika (PO) oraz Władysława Horabika (BSR) 
dzielnicowi są mało widoczni i mieszkańcom 
nieznani. Prosili o ewentualne zmiany podziału 
obszaru wpływów poszczególnych komisariatów, 
a komendant obiecał spotkanie w tej sprawie. 
Problem dotyczący ruchu drogowego, a właści-
wie plagi nieoświetlonych jednośladów poru-
szył radny Michał Chmieliński (BSR), pytając  
o liczbę patroli na mieście, zaś radny Waldemar 
Brzózka (PiS), mając na uwadze informacje  
o spadku przestępczości, pytał co złożyło się 
na taki wynik. Komendant przyznał, że jedną  
z przyczyn może być wyjazd „za chlebem” części 
bezrobotnych, ale również bardziej aktywne 
działania policji, monitoring i wiele innych 
czynników.

Materiałem do dyskusji było również spra-
wozdanie komendanta Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej Erwina Jaworudzkiego. 
Głównymi przyczynami pożarów pozostaje nie-
ostrożne obchodzenie się z ogniem dorosłych,  
a następnie wady urządzeń elektrycznych i pod-
palenia. W ub. roku nie odnotowano wprawdzie 
bardzo dużych pożarów, ale zagrożenie wciąż 
istnieje, choćby poprzez niebezpieczny zwyczaj 
wypalania traw. Straż Pożarna odnotowała 
też na terenie miasta ponad 500 innych zda-
rzeń związanych z ratownictwem drogowym, 
ekologicznym, na obszarach wodnych czy 
spowodowanych warunkami atmosferycznymi. 
Radny Stanisław Stajer (IO „Nasz Rybnik”) 
był zainteresowany stopniem zagrożenia, jakie 
stwarza Transgas–Pol w Kłokocinie – zakład 
o zwiększonym ryzyku powstania awarii prze-
mysłowej. Komendant tłumaczył, że tego typu 
zakłady muszą spełniać najwyższe wymogi 
bezpieczeństwa, są też częściej kontrolowa-
ne, a także wykorzystywane przez strażaków 
do ćwiczeń. Radny Jerzy Lazar (PiS) pytał  
o niedawny pożar na ul. Borki w Orzepo-
wicach, a Piotr Kuczera (PO) o współpracę  
z formacjami ochotniczymi. Komendant przy-
znał, że OSP są istotnym czynnikiem bezpie-
czeństwa miasta, jednak strażacy – ochotnicy 
nie zawsze mogą efektywnie włączyć się w akcję, 
ponieważ pracodawcy nie mają obowiązku 
zwalniania ich na jej czas z pracy. Ponadto do 
szeregów OSP młodzi ludzie się nie garną, stąd 
formacje te się kurczą. Rozmawiano też o po-
zyskiwaniu przez OSP używanych samochodów 
gaśniczych – komendant jest przeciwnikiem ich 
zakupywania na rynku zachodnim, natomiast 
zasadne jest przekazywanie wozów strażackich 
przez straż państwową. 

Komendant rybnickiej Straży Miejskiej 
Ryszard Sadowski przypomniał, że straż ko-
munalna jest najmłodszą mundurową formacją 
w Polsce i obchodziła niedawno 16 rocznicę 
utworzenia. Z zadowoleniem przyjął też słowa 
komendanta K. Sowuli o dobrej współpracy ryb-
nickich strażników z policją, co w skali kraju nie 
jest zbyt częste. Rybnicka SM przekazała policji 
ponad 50 osób, które dokonały przestępstw lub 

Mimo wyjątkowo obszernego porządku obrad, na który złożyły się m. in. doroczne 
sprawozdania służb mundurowych i inspekcyjnych, marcową sesję udało się zakończyć 
przed północą. Tak jak przed posiedzeniem obiecał prowadzący je przewodniczący 
RM Marek Krząkała...

Sesja Rady Miasta – 28 marca

Przed północą...
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wykroczeń, 22 osoby nieletnie, 13 osób, które 
naruszyły ustawę o wychowaniu w trzeźwości, 
a suma grzywien orzeczonych przez sąd, gdzie 
oskarżycielem była SM wyniosła prawie 95 tys. 
zł. SM skontrolowała prawie 300 posesji pod ką-
tem realizacji postanowień ustawy o utrzymaniu 
w czystości i porządku w gminach, wykrywając 
w kilkudziesięciu przypadkach braki pojemni-
ków na nieczystości oraz umów na wywożenie 
odpadów stałych oraz nieczystości płynnych. 
Prawie 400 kierowców zapłaciło mandaty za 
złe parkowanie, a ponad 160 za parkowanie na 
miejscach dla niepełnosprawnych. Fr. Kurpanik 
zaapelował do SM o częstsze patrole w rejonie 
placówek oświatowych, szczególnie w weekendy, 
bo to w pobliżu szkół zbierają się w piątkowe 
wieczory, soboty czy niedziele, nie zawsze  
w zbożnych celach, grupki młodzieży. Do opinii 
tej dołączył się radny P. Kuczera, potwierdzając 
fakty o chuligańskich ekscesach na terenie 
szkół w czasie weekendów. Radny Kurpanik 
wyraził też zdziwienie odpowiedzią prezydenta 
na pismo skierowane do SM w sprawie uciąż-
liwości klubu „Nutka” na Zamysłowie i pytał 
o urzędowy obieg takiej korespondencji. Na 
pytanie o rzekomą „inwigilację” radnych PiS  
i PO, komendant Sadowski kategorycznie 
zaprzeczył, by takie fakty miały miejsce. Na-
wiązując do toczącej się przed sądem sprawy 
komendanta Sadowskiego i jego zastępcy 
Andrzeja Lisowskiego, radny Fr. Kurpanik 
pytał prezydenta, czy ta sytuacja nie wymaga 
zawieszenia ich w czynnościach. Dowiedział się 
jednak, że taka forma w samorządzie nie funk-
cjonuje, a wszystkie decyzje będą podejmowane 
po zakończeniu postępowania. Radny Andrzej 
Wojaczek (PiS) był zainteresowany ewentualny-
mi przyjęciami do pracy w SM, bo większa liczba 
strażników przydałaby się również w dzielnicy 
Chwałowice, gdzie często dochodzi do dewa-
stacji mienia, m.in. na placu zabaw Przedszkola 
nr 13. Zgodnie z odpowiedzią komendanta, do 
obsadzenia są trzy wakaty, a zwiększenie etatów 
na razie nie jest planowane. Marek Krząkała 
(PO) pytał o efektywne wykorzystanie radaru 
–  jak powiedział komendant Sadowski, na 
zrobione 1004 zdjęcia, mandatem ukarano 
626 osób. (Jak wiemy, od niedawna, zgodnie  
z  orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, SM 
nie ma prawa pobierać mandatów od kierowców 
namierzonych fotoradarem). 

Prokurator rejonowy Bernadetta Breisa 
przyznała, że rok 2006 był dla jej placówki  
bardzo trudny, w dużym stopniu ze względu 
na zmniejszenie się liczby prokuratorów z 20 
do 16 w końcu roku, a nowa ustawa o sądach 
24–godzinnych wymaga ich szczególnej dyspozy-
cyjności. Odnotowano nowe na naszym terenie 
formy działalności przestępczej, jak choćby 
pranie brudnych pieniędzy. Pani prokurator 
mówiła też o dodatkowej działalności proku-
ratury, jak np. inicjowanie działań związanych  
z pozyskaniem odszkodowań dla pokrzywdzo-
nych przez sieci handlowe czy wykonywanie 

szeregu zadań związanych z prowadzeniem 
postępowań, dyżurowaniem i obsługą zdarzeń 
poważnych, np. ze skutkiem śmiertelnym czy 
zakończonych tymczasowym aresztowaniem. 
Radni przyjęli sprawozdanie pani prokurator 
bez żadnych pytań i dyskusji. 

Natomiast z punktu widzenia tego co działo 
się na rynku pracy, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy Teresa Bierza ubiegły rok oce-
niła zdecydowanie dobrze. Nowe inwestycje 
przyczyniły się do podniesienia liczby zatrud-
nionych i stopa bezrobocia w Rybniku obniżyła 
się na koniec 2006 r. do 9,5%. W ostatnim dniu 
ub. roku zarejestrowanych w PUP było nieco 
ponad 5400 osób. Znalezienie zatrudnienia 
było powodem wyrejestrowania się w ub. roku 
ponad 3800 osób. PUP dysponował znacznymi 
środkami na aktywizację bezrobotnych, a ze 
specjalnych programów skorzystało ok. 300 
mieszkańców miasta, zdecydowanie za mało, 
jak na możliwości PUP. Problemem staje się 
brak fachowców w konkretnych dziedzinach 
– budownictwie, firmach „metalowych” i in. 
Jak powiedziała T. Bierza, trend, by zdobywać 
licencjackie czy wyższe wykształcenie, nawet  
w mało renomowanych, prywatnych uczelniach, 
sprawił, że mamy z kolei nadmiar niezbyt dobrze 
wykształconych absolwentów takich kierunków 
jak zarządzanie, doradztwo zawodowe itp. Rad-
nego H. Ryszkę interesowała współpraca PUP, 
placówek oświaty i miasta w dziedzinie uzgad-
niania kierunków kształcenia adekwatnych do 
potrzeb rynku. I taka współpraca istnieje, o czym 
świadczą m.in. widoczne zmiany w szkołach, 
choćby ponowne powołanie techników. Jednak 
zmiany są procesem i efektów nie można ocze-
kiwać zbyt szybko. Ponadto trudno przewidzieć, 
jak wiele młodzieży wybierze pożądane kierunki 
nauczania.

Lidia Lazar z Powiatowej Inspekcji Sanitarnej 
przybliżyła radnym problemy związane z do-
stosowaniem się do sanitarnych norm unijnych 
różnych podmiotów – od zakładów związanych 
z produkcją, handlem i dystrybucją żywności 
poprzez zakłady kosmetyczne, fryzjerskie czy 
salony tatuażu aż do zakładów opieki zdrowot-
nej i szpitali, dla których okres dostosowawczy 
mija w 2010 roku.  Poinformowała też o spadku 
zachorowalności na gruźlicę i poprawie stanu 
sanitarnego w placówkach oświaty oraz firmach 
prywatnych, gdzie właściciele lepiej dbają o stan 
np. zaplecza socjalnego. Pytania, m.in. radnego 
Bronisława Drabinioka (PiS) i Henryka Cebuli 
(PiS), dotyczyły jakości wody, częstości jej ba-
dania i procedur  powiadamiania odpowiednich 
służb w razie zagrożenia. Radny W. Brzózka 
pytał natomiast o nadzór sanitarny nad wiel-
kopowierzchniowymi obiektami handlowymi 
– jest on stały, a pobieranie próbek żywności 
bardzo częste. 

Jak sygnalizował inspektor nadzoru budow-
lanego Piotr Mikołajec, praca w Powiatowym 
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego jest 
mało konkurencyjna płacowo, stąd problemy 

kadrowe tej jednostki. W ub. roku wszczęto 
ponad 750 spraw, w tym ponad 90 o samo-
wole budowlane, 5 postępowań dotyczyło 
wyjaśnień przyczyn katastrof budowlanych, 
spowodowanych najczęściej brakiem poszano-
wania procesów inwestycyjnych oraz związanych  
z nimi przepisów i procedur. Radni wykorzystali 
obecność inspektora, by zapytać o konkretne 
obiekty i ewentualne zagrożenia jakie stwarzają. 
Radny Andrzej Oświecimski (BSR) wrócił do 
wielokrotnie podejmowanego na tej sali tematu 
dwu zdewastowanych zabudowań stacji PKP  
w dzielnicy Paruszowiec–Piaski, zaś co do starej 
oczyszczalni ścieków, otrzymał od inspektora, 
Mikołajca informację o już wydanym pozwo-
leniu na rozbiórkę tego obiektu. H. Ryszka 
interweniował w sprawie gruzu nieuprzątniętego 
przez właściciela z posesji naprzeciw restau-
racji „Mimoza” w Niedobczycach. H. Cebula 
wrócił do sprawy odpadnięcia podwieszanego 
sufitu w hallu Rybnickiego Centrum Kultury. 
Jak się radny dowiedział, sprawa ta nie trafiła 
do inspektora nadzoru budowlanego i według 
oceny P. Mikołajca, nie było takiej potrzeby, 
bo odpadnięcie podwieszanego sufitu trudno 
traktować w kategoriach katastrofy budowlanej. 
Radny Józef Piontek (BSR) pytał o od lat nie-
czynną stację paliw w Kamieniu, którą inspektor 
obiecał się zainteresować. Nie zabrakło pytania 
o los browarnianego komina, które zadał radny 
Tadeusz Gruszka (PiS) – ta sprawa nie leży jed-
nak w gestii inspektora nadzoru budowlanego, 
ale konserwatora zabytków. Ekspertyza nie 
wykazała jednak bezpośredniego zagrożenia. 
Najgłośniejszą ostatnio „katastrofą budowlaną” 
było częściowe zawalenie się, będącej prywatną 
własnością, starej kamienicy przy ul. Zamkowej. 
Odpowiadając na pytania na ten temat, P. Mi-
kołajec stwierdził, że w chwili przystąpienia do 
remontu obiekt był w fatalnym stanie, a zawale-
nie było skutkiem niefrasobliwości kierownictwa 
budowy i przykładem złej praktyki budowlanej. 
Radny G. Juzek pytał, czy na terenie miasta są 
obiekty formalnie wyłączone z użytkowania np. 
z powodu szkód górniczych, a praktycznie nadal 
użytkowane. Inspektor potwierdził obecność 
takich obiektów, tłumacząc, że odszkodowanie 
nie jest jednoznaczne z wyłączeniem obiektu z 
użytkowania, co wynika z niespójności prawa 
górniczego i budowlanego.

Najmniej kontrowersji wzbudziło sprawozda-
nie powiatowego inspektora weterynaryjnego 
Ryszarda Wilka. Poinformował on, że woj. ślą-
skie, jako pierwsze w Polsce, pozbyło się groźnej 
choroby – enzootycznej białaczki bydła. W Ryb-
niku nie zaistniała też w ub. r. ptasia grypa. Do 
badań wirusologicznych zakwalifikowano trzy 
przypadki – dwóch łabędzi i hodowlanych go-
łębi – ale wirusa wywołującego wysoce zjadliwą 
grypę ptaków nie stwierdzono. Profilaktycznym 
szczepieniom przeciw wściekliźnie poddano ok. 
8,5 tys. psów i ponad 70 kotów, nie ujawniając 
ani jednego przypadku tej choroby. 
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Finanse
Pakiet kilku projektów dotyczących 

spraw finansowych przedstawił skarbnik 
Bogusław Paszenda, przekonując radnych 
do wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez 
miasto korzystnych kredytów wspierających 
inwestycje oraz do dokonania zmian w te-
gorocznym budżecie. W pierwszym przypadku 
chodzi o kredyt z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego w kwocie prawie 1,6 mln zł ze środków 
Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych 
na częściowe sfinansowanie: modernizacji hali 
widowiskowo–sportowej w Boguszowicach; 
budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej 
w ul. Gruntowej; przebudowę nawierzchni 
jezdni i chodników ulic Gliwickiej, Kotucza, 
Reymonta i Wodzisławskiej (DK 78 – roboty 
dodatkowe w ramach głównej modernizacji); na 
roboty związane z połączeniem miasta z węzłem 
autostrady A1 w Świerklanach i wykonaniem 
kolejnego etapu obwodnicy od ul. Wielopolskiej 
do Prostej. Druga pożyczka –  z Woj. Funduszu 
Ochrony Środowiska i GW, w wys. ponad 376 tys. 
zł, zostanie zaciągnięta na modernizację ogrze-
wania z węglowego na gazowe i termoizolację 
Domu Kultury w Boguszowicach. Pożyczka ta, 
po spełnieniu odpowiednich warunków, może 
zostać częściowo umorzona. Radny T. Gruszka 
pytał, czy nie będzie bardziej zasadne zastoso-
wanie ekologicznego ogrzewania węglowego, co 
prezydent, ze względu na warunki w tym akurat 
przypadku, wykluczył. Aczkolwiek przyznał,  
że kiedy tylko to jest możliwe, przy okazji mo-
dernizacji miejskich obiektów, węglowe ogrze-
wanie ekologiczne jest stosowane najchętniej. 
Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Spora liczba zmian do aktualnego budże-
tu potwierdza dynamizm tego dokumentu, 
zapowiadany już przy jego przyjmowaniu. 
Konieczność ich wprowadzania wynika często  
z decyzji podejmowanych na szczeblu rządo-
wym, rozstrzygnięć konkursowych (korzystnych 
bądź nie) na pozyskanie środków unijnych, 
otrzymanych dotacji, pożyczek, kredytów, zmian 
wymuszonych okolicznościami itp. Część z nich 
związana była np. z przyjęciem przez sejm usta-
wy budżetowej, co wymagało skorygowania kwot 
w miejskim budżecie powiązanych  z budżetem 
państwa. Wymieniamy co istotniejsze zmiany:  
o kwotę ponad 1mln 300 tys. zł zmniejszono 
m. in. udziały w podatku dochodowym od osób 
fizycznych, zwiększono natomiast część oświato-
wą subwencji ogólnej o kwotę ponad 700 tys. zł; 
o drobniejsze kwoty wzrosły dotacje celowe z bu-
dżetu państwa na realizację przez miasto zadań 
z zakresu administracji rządowej; o prawie 1 mln 
750 tys. zł wzrosły środki, w tym z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, na realizację zadań  
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL; 
do planu dochodów i rozchodów wprowadzono 
dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego (ZPORR) w kwocie ponad 1mln 790 tys. 
zł, stanowiące spłatę prefinansowania budowy 
ronda u zbiegu ulic Raciborska–Dworek oraz 
modernizacji RCK; w budżecie ujęto niewyko-
rzystane w 2006 r. środki ze ZPORR w kwocie 
ponad 200 tys. zł, na sfinansowanie e–karty;  
w planie dochodów budżetowych ujęto nadwyżki 
środków obrotowych oświatowych zakładów 
budżetowych na koniec 2006 roku, w łącznej 
kwocie ponad 2 mln 600 tys. zł, podlegające 
odprowadzeniu do budżetu w 2007 roku.

Z dochodów wykreślono kwotę w wys. ponad 
22 mln zł planowanych do pozyskania środków 
z EFRR w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego aż do czasu potwierdzenia ich 
otrzymania – środki te mają sfinansować m.in. 
modernizację DK w Niedobczycach i basenu  
w Boguszowicach, budowę przedszkola i świe-
tlicy środowiskowej w Paruszowcu–Piaskach, 
budowę sal gimnastycznych przy II LO i G nr 2  
i kilka innych inwestycji. O prawie 1 mln 870 tys. 
zwiększono natomiast wydatki na drogi, w tym 
na remonty dróg i budowę chodników (m.in. 
ulice Kowalczyka, Orzepowicka, Budowlanych 
– przejście dla pieszych, Dworek i in.), dostawę 
betonitów – parking przy ul. Kościuszki i wy-
konanie projektów budowlano–wykonawczych 
(przebudowa nawierzchni ulic Gliwicka–Ko-
tucza–Reymonta–Wodzisławska; połączenie 
z węzłem autostrady A 1 w Świerklanach – ul. 
Świerklańska do Jastrzębskiej). O 320 tys. zł 
zwiększono też wydatki na przeprowadzenie 
kompleksowych badań ruchu drogowego,  
a ponad 400 tys. przeznaczono na sporządzenie 
ewidencji gminnych dróg. W sumie dochody 
per saldo zmniejszono o kwotę 12.048.805,08 zł,  
a wydatki zwiększono o 17.121.589,63 zł. Plano-
wany deficyt zwiększono o 29.170.394,71 zł do 
sumy prawie 108,5 mln zł; zmiany nastąpiły też 
w źródłach jego pokrycia. Jednak zwiększenie 
deficytu, wynikające ze zmniejszenia dochodów 
per saldo oraz zwiększenia wydatków, nie powo-
duje wzrostu zadłużenia, co wynika z wyższych 
niż zakładano wolnych środków.

Pozostałe punkty projektu uchwały mówią  
o przeniesieniu dochodów i wydatków, zmianach 
w planach przychodów i wydatków oświatowych 
zakładów budżetowych, zmianach w wielolet-
nich planach inwestycyjnych oraz Gminnym 
Funduszu Ochrony Środowiska i GW. 

Dyskusję rozpoczął radny St. Stajer sugestią, 
by wyjaśnienie faktu, że zwiększenie deficytu 
nie spowoduje zwiększenia zadłużenia umieścić 
na wstępie tekstu uchwały. Radnego B. Drabi-
nioka zainteresowało wykreślenie z dochodów 
kwoty w wys. ok. 22 mln zł planowanej do 
pozyskania z EFRR, a do sprawy tej wrócił 
nieco później również P. Kuczera. Skarbnik 
tłumaczył, że środki na te zadania zostały wy-
kreślone z dochodów, ale nie z wydatków i są 
zapisane w wieloletnim planie inwestycyjnym. 
Prezydent wyjaśniał, że zadania te wpisano 
do budżetu z myślą o pozyskaniu pieniędzy  

z dodatkowych, wirtualnych póki co, środków 
unijnych. Chodzi o tzw. dodatek inflacyjny  
– w wysokości 7 mld euro, na których pozyskanie 
zostaną rozpisane dodatkowe konkursy. Jed-
nak dokonany już podział pieniędzy unijnych  
w ramach regionalnych programów operacyj-
nych został zakwestionowany przez UE, tak 
więc więcej jest pytań niż odpowiedzi. Radny 
Drabiniok pytał też o rodzaj robót planowanych 
na ul. Budowlanych (sygnalizacja świetlna), sieć 
internetową między szkołami, budowę nowej 
sieci wodociągowej na terenie b. kop. „Rymer”, 
gdzie ulokowało się kilka firm i powstało kil-
kaset miejsc pracy, o zatrudnienie w Zarządzie 
Transportu Zbiorowego stażystów w zamian za 
planowane etaty, a także remont ul. Dworek 
(miasto robi chodniki, Plaza nawierzchnię). 
M. Chmieliński pytał o sprawę zmniejszenia 
udziału budżetu miasta w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, co jest skutkiem, jak 
powiedział prezydent, dostosowania do zmie-
nionych wskaźników Ministerstwa Finansów. 
Radnego W. Brzózkę zainteresował remont 
hali sportowej w Boguszowicach i zakres 
prac mieszczący się w zaplanowanej kwocie. 
Bernard Kołodziejczyk (PO) pytał o cel ewi-
dencji dróg (chodzi o inwentaryzację przydatną  
w przypadku podejmowania decyzji o jakiejkol-
wiek inwestycji, a także pozyskanie danych do 
Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzen-
nej), sugerował też szersze objaśnienie terminu 
„inne” kredyty i pożyczki. Skarbnik tłumaczył, 
że ta pozycja nie zawiera konkretnych kredytów 
– to jest źródło finansowania, które w trakcie 
roku budżetowego zostanie prawdopodob-
nie wykreślone. Nawiązując do informacji  
o nadwyżce środków obrotowych oświatowych 
zakładów budżetowych, radny P. Kuczera chciał 
wiedzieć, jak ten fakt ma się do ogólnej sytuacji 
finansowej placówek oświatowych. Nadwyżka 
ta podlega odprowadzeniu do budżetu i więk-
szość tej kwoty to środki na płace i pochodne, 
zaoszczędzone w wyniku wakatów czy absen-
cji. Skutek będzie taki, że miasto nieco mniej 
dołoży do subwencji oświatowej. Radnego  
P. Kuczerę zaniepokoiła też kwota 50 tys. 
zł, jaką Zarząd Zieleni Miejskiej otrzyma 
dodatkowo na utrzymanie nowych fontann 
na Placu Wolności. Prezydent wyjaśnił, że 
chodzi tylko o rozruch, w latach następnych 
ich eksploatacja nie będzie tak kosztow-
na. Mimo wielu pytań i wątpliwości, radni 
zmiany w tegorocznym budżecie przyjęli 24 
głosami za. 

Best ścieki...
Dzielnica Boguszowice–Osiedle jest je-

dynym obszarem miasta, z którego ścieki 
odprowadzane są nie do Orzepowic, ale do 
oczyszczalni w Kłokocinie. Usługi kanaliza-
cyjne prowadzi tam firma Best–Eko z Żor. 
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i odprowadzaniu ścieków, firma ta 
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przedstawiła radnym do zatwierdzenia nową 
cenę odbioru ścieków z budynków mieszkalnych 
na terenie Boguszowic–Osiedla, wynoszącą 
brutto 4,09 zł za 1 m3, co oznacza wzrost o 
0,32 zł na 1 m3 (8,52%) w stosunku do ub. roku. 
Nowa taryfa wchodzi w życie 1 maja 2007, a 
obowiązywać będzie do 30 kwietnia 2008 r. Na 
sesji, gotowi do wszelkich wyjaśnień, obecni byli 
przedstawiciele firmy Best–Eko, jednak radni 
wyrazili zgodę jednogłośnie i bez dyskusji. 

Na rehabilitację
Bez głosów sprzeciwu i dyskusji rad-

ni podjęli również uchwałę w sprawie 
określenia zadań z zakresu zatrudnienia  
i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej 
osób niepełnosprawnych, na które mogą 
być przeznaczone  środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych przewidziane dla Rybnika  
w br. Wiceprezydent Ewa Ryszka przybliżyła 
radnym problem, przypominając jednocze-
śnie o przesunięciu na koniec ub. roku części 
środków z rehabilitacji zawodowej na szerzej 
wykorzystywaną rehabilitację społeczną. Do 
zadań rehabilitacji zawodowej należy m.in. 
udzielanie niepełnosprawnym pożyczek na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej lub 
rolniczej, dofinansowanie kredytów banko-
wych na podobny cel czy pomoc finansowa  
w kilku wariantach dla pracodawców zatrud-
niających osoby niepełnosprawne. Ze środków 
na rehabilitację społeczną dofinansowywana 
może być działalność warsztatów terapii zaję-
ciowej, działalność sportowa, kulturalna oraz 
rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych, 
turnusy rehabilitacyjne i zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny, a także likwidacja barier archi-
tektonicznych.

Poparcie 
dla Aglomeracji Rybnickiej

Gorący dla samorządowców temat po-
wstającej tzw. ustawy metropolitalnej trafił 
również do sali posiedzeń rybnickiej Rady 
Miasta. Prezydent zwrócił się do radnych  
o wyrażenie poparcia wspólnych działań gmin 
i powiatów tworzących praktycznie istniejącą 
aglomerację rybnicką, których celem jest wpisa-
nie jej jako jednolitego podmiotu do tworzonej 
ustawy, nadającej aglomeracjom szczególne 
prawa i obowiązki. Wzmocni to pozycję aglo-
meracji oraz uchroni miasta i gminy subregionu 
zachodniego przed marginalizacją po ewentu-
alnym powstaniu Aglomeracji Śląskiej. Radni 
przyjęli uchwałę jednogłośnie, upoważniając 
prezydenta A. Fudalego do rozmów na ten 
temat z przedstawicielami samorządu teryto-
rialnego i do upowszechnienia treści studium dr. 
Roberta Krzysztofika „Aglomeracja Rybnicka. 
Zarys typologii osadniczej”. Więcej na ten temat 
na str. 18 oraz w „GR” 2 i 3/2007.

Uchwały „szkolne”
Radni jednogłośnie przyjęli pakiet uchwał 

„szkolnych”, dokonując jednocześnie zmia-
ny planu sieci szkół ponadgimnazjalnych 
oraz szkół specjalnych. Zadecydowano  
o formalnej likwidacji czterech techników: Za-
wodowego, Gastronomicznego, Odzieżowego 
i Górniczego. To działające na podbudowie 
zasadniczych szkół zawodowych szkoły starego 
typu, w których z powodu braku naboru wygasł 
cykl kształcenia. Jednocześnie utworzono 
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 5, 
które swoją siedzibę będzie miało w Zespole 
Szkół Mechaniczno–Elektrycznych oraz Tech-
nikum nr 6, włączone w skład Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 1. Na wniosek Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu 
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 6 radni 
uchylili imię placówki, której dotychczas patro-
nował Borys Pacholczyk.

Szczegółowy plan sieci publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych tworzonych z dniem 1 
września 2007 r. przedstawiamy na str. 28 i 29.

Gratyfikacje dla koordynatorów
W związku z wdrażaniem w rybnickich 

placówkach oświatowych programów unij-
nych, w tym aktualnie realizowanego pro-
jektu „Równy start w przyszłość – wyrów-
nywanie szans edukacyjnych”, zaistniała 
potrzeba dokonania zmian w regulaminie 
określającym m.in. wysokość i szczegóło-
we warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. 
Wprowadzony został zapis mówiący o zwięk-
szeniu dodatku funkcyjnego nauczycielom, 
którym powierzono obowiązki kierownicze, 
w przypadku realizacji programów unijnych. 
Źródłem pokrycia zwiększenia dodatku będą 
jedynie środki przewidziane przez konkretny 
program. Realizowany w 51 placówkach projekt 
wyrównywania szans edukacyjnych przewiduje 
gratyfikację finansową dla koordynatorów, 
którzy na czas realizacji programu obarczeni 
są dodatkowymi obowiązkami. Na pytanie 
St. Stajera o ile zwiększony będzie dodatek 
funkcyjny, referująca uchwałę wiceprezydent 
Joanna Kryszczyszyn odpowiedziała, że przyjęta 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kwota 
wyniesie ok. 350 zł netto i będzie obowiązywała 
jedynie w czasie, gdy w szkole realizowany 
będzie program. — Jakie jest kryterium wyboru 
koordynatora? — pytał M. Krząkała, który 
dodał, że dotarły do niego sygnały o tym, iż 
dyrektorzy szkół siebie wybierają na koordy-
natorów. J. Kryszczyszyn odpowiedziała, że 
to program sugeruje, aby koordynatorem była 
osoba, która w szkole ustala plan lekcji, a więc 
powinien to być właśnie dyrektor lub jego za-
stępca. Natomiast nauczyciele, którzy w ramach 
programu prowadzą dodatkowe zajęcia również 
są dodatkowo wynagradzani.  Uchwała została 
przyjęta jednogłośnie.

Statuty...
Radni jednogłośnie przyjęli dwie uchwa-

ły dotyczące statutów Rybnickich Służb 
Komunalnych oraz Miejskiego Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowych. 

Zakres zmian w obowiązującym dotychczas 
statucie RSK przybliżył wiceprezydent Michał 
Śmigielski. Uchwalony w 1999 r. dokument 
wymagał aktualizacji, ponieważ zmodyfiko-
wany został zakres obowiązków realizowanych 
przez RSK. Z dotychczasowej działalności 
służb wykreślono zadania dotyczące utyli-
zacji odpadów niebezpiecznych w szpitalach  
i przychodniach, przycinki drzew i krzewów  
w pasach drogowych (w tej chwili wykonuje to 
Zarząd Zieleni Miejskiej) oraz usługi trans-
portowo–sprzętowe. Jednocześnie działalność 
RSK poszerzono o zadania związane z utrzy-
maniem dróg, utrzymaniem i eksploatacją 
parkingu strzeżonego przy ul. Jankowickiej 
41B oraz zbiórką odpadów w Gminnym Punk-
cie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. RSK 
ma też udrażniać i utrzymywać w czystości 
kanalizację deszczową w pasach drogowych 
oraz utrzymywać i eksploatować składowisko 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 
znajdujące się przy ul. Kolberga. Do obowiąz-
ków RSK wpisano utrzymanie i eksploatację 
szaletów miejskich (zamiast utrzymania 
urządzeń sanitarnych) oraz wykonywanie 
wyznaczonych zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego. Rozpoczynając dyskusję nad 
projektem uchwały A. Oświecimski poprosił 
o skonkretyzowanie zakresu obowiązków 
RSK i Zarządu Zieleni Miejskiej, na co wi-
ceprezydent M. Śmigielski odpowiedział, że 
koordynacja zadań tych dwóch jednostek jest 
ściśle określona. Radny St. Stajer poprosił  
 wyjaśnienie czy część składowiska odpadów 
przy ul. Kolberga jest wydzierżawiona prywat-
nej firmie. — Część terenu w pobliżu składowi-
ska jest wydzierżawiona firmie EKO, która ma 
tam urządzenia do selektywnego segregowania 
śmieci. Natomiast wszystkie firmy posiadające 
odpowiednie koncesje wywożą śmieci na stację 
segregacji odpadów. Po segregacji, na wysypisko 
trafia balast czyli wszystko to, czego nie można 
już zagospodarować. To pozwala na wydłużenie 
żywotności wysypiska — wyjaśniał wiceprezy-
dent, który odpowiadając na pytanie radnego 
H. Ryszki dodał, że podobnie jak pozostałe 
jednostki, RSK zatrudnia bezrobotnych  
do prac społecznie użytecznych. 

Druga z uchwał „statutowych” dotyczyła 
utworzonego na poprzedniej sesji Miejskiego 
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Sta-
tut reguluje zakres działania nowo powołanej 
jednostki, która ma zapewnić obsługę finanso-
wo–księgową miejskich placówek oświatowych 
nie posiadających własnych służb finansowych. 
Dokument precyzuje również organizację  
i zasady gospodarki finansowej MZOPO.    
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Taniej na parkingach...
Radni obniżyli opłaty i wprowadzili 

nowe procedury dotyczące parkowania na 
placach parkingowych. Uchwała wprowa-
dza przede wszystkim możliwość wniesienia 
opłaty za postój 15–minutowy, która wynosi: 
dla samochodów osobowych – 0,30 zł (za 
godzinę 1 zł), dla samochodów ciężarowych  
i ciężarowo–osobowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t– 0,50 zł (za godzinę 2 zł), 
dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz autobusów 
– 0,80 zł (za godzinę 3 zł), a dla motocykli  
i motorowerów – 0,20 zł (za godzinę 0,50 zł). 
Przyjmując nowe stawki radni wyszli naprzeciw 
postulatom kierowców, którzy chcąc załatwić 
drobną sprawę i parkując jedynie na kilkanaście 
minut, nie będą musieli płacić za pełną godzinę 
postoju. Takie rozwiązanie umożliwi też zain-
stalowanie nowych parkomatów, w których w 
niedalekiej przyszłości będzie można doładować 
e–kartę, a za jej pomocą uiścić opłatę. Uchwała 
dotyczy parkingów znajdujących się poza pasem 
drogowym, jednak na najbliższej sesji radni 
planują określić nowe zasady również dla po-
zostałych miejsc parkingowych. W dyskusji nad 
projektem uchwały radny H. Ryszka przywołał 
problem kolekcjonerów e–kart proponując, by 
wszystkich kierowców zaopatrywać w miejską 
kartę, a w nowym dowodzie rejestracyjnym 
zamieścić odpowiednią adnotację. Prezydent  
A. Fudali odparł, że nad tą propozycją należało-
by się zastanowić, bo problem kolekcjonowania 
darmowych e–kart, za które miasto musi pła-
cić, staje się coraz bardziej poważny. — Może 
sensowne byłoby wprowadzenie drobnej opłaty, 
wtedy kolekcjonerzy będą wiedzieli, że tych kart 
się nie zabiera — dodał M. Krząkała. Radny  
B. Drabiniok zauważył, że uchwała nie precyzuje 
górnego pułapu stawek, zaznaczając jedynie, że 
opłata „nie powinna być niższa od...” — Przygo-
towaliśmy tę uchwałę, aby obniżać opłaty. Nie jest 
i nie będzie moją intencją nagłe podnoszenie tych 
stawek. Zależy mi na racjonalnym zarządzaniu 
całym miastem, w tym również pasem drogowym 
i parkingami — zakończył A. Fudali. Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie. 

Drożej za nieselektywną 
zbiórkę odpadów

Przyjętą jednogłośnie uchwałą radni 
określili górne stawki opłat dla potrzeb 
zastępczego odbierania odpadów komunal-
nych i opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych przez właścicieli nieruchomości, 
którzy nie zawarli wymaganych prawem 
umów dotyczących selektywnego zbierania 
odpadów. Opłaty dla właścicieli nieruchomości, 
którzy nieselektywnie zbierają odpady wynoszą 
dla pojemników: o poj. 110 i 120 litrów – 20 
zł, 240 litrów – 36 zł, i 1100 litrów – 80 zł. 

Należności te są wyższe niż w przypadku opłat 
ponoszonych przez mieszkańców prowadzących 
zbiórkę selektywną. Koszt zakupu pojemników 
przeznaczonych do zbiórki selektywnej wyniesie: 
dla pojemników mniejszych (110, 120 litrów  
i worków) 2 zł, dla pojemników 240 litrowych 
– 4 zł, a dla pojemników 1100 litrowych – 20 zł. 
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz 
transport nieczystości ciekłych będzie koszto-
wać 40 zł za 1m3. Takie zróżnicowanie stawek 
pozwoli na zdopingowanie właścicieli nierucho-
mości, którzy uchylają się od zawarcia umów 
na wywóz śmieci czy nieczystości płynnych. 
Jeśli jednak umowa nie zostanie podpisana, 
samorząd jest zobowiązany do wykonania usługi 
zastępczo i pobrania stosownych opłat. 

Zmiany w planie…
Radni wyrazili zgodę na sporządzenie 

zmian miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu przemysłowego 
przy ul. Podmiejskiej, w ramach którego 
działa również Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna. Zmodyfikowany plan wprowa-
dza zmiany w układzie dróg przebiegających 
przez ten obszar i redukuje rentę planistyczną, 
którą obciążone są transakcje zakupu gruntu na 
tym terenie. W nawiązaniu do problemu renty 
planistycznej, radny Fr. Kurpanik zwrócił się 
z interpelacją w sprawie wysokości tej opłaty. 
— Radni poprzedniej kadencji przyjęli 30% 
– maksymalną stawkę podatku od różnicy doty-
czącej wzrostu wartości sprzedawanych nierucho-
mości, przez co mieszkańcy zmuszeni są często do 
wpłacania do kasy miasta ogromnego, bo kilku,  
a nawet kilkudziesięciotysięcznego podatku (...) 
Zastosowanie maksymalnego współczynnika 
blokuje rozwój budownictwa indywidualnego oraz 
znalezienie konkretnych inwestorów na naszym 
terenie. Wnioskuję, aby obniżyć stawkę maksymal-
ną do kilku, kilkunastu procent — mówił radny. 
Referujący uchwałę wiceprezydent M. Śmigielski 
odpowiedział, że sprawa zostanie podjęta na 
posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej i 
Działalności Gospodarczej. Poinformował też, że 
rząd rozpatruje nowelizację ustawy o planowaniu 
przestrzennym. — Dochodzą do nas głosy, że rząd 
planuje obligatoryjne renty planistyczne na pozio-
mie 25% — zakończył wiceprezydent. Uchwała 
przyjęta została jednogłośnie.

...oraz w regulaminie
Na wniosek wojewody śląskiego radni 

wprowadzili zmiany w regulaminie utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie miasta. 
Wprowadzone zmiany dostosowują przepisy 
regulaminu do wymagań ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

Sprecyzowana została m.in. minimalna 
częstotliwość pozbywania się zmieszanych od-
padów komunalnych przez właścicieli domów 
jednorodzinnych (raz w miesiącu w przypadku 
pojemników 110 i 120 litrowych). Dla większych  

pojemników oraz kontenerów usługa ta bę-
dzie wykonywana w zależności od potrzeb. 
Na poziomie 15 litrów na osobę tygodniowo 
ustalono minimalną ilość wytwarzanych od-
padów komunalnych. Nieczystości ciekłe mają 
być wywożone nie rzadziej niż raz na kwartał. 
Uchwała uściśla również zapisy dotyczące 
odpadów niebezpiecznych, które mają być 
przekazywane do Gminnego Punktu Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych. Lekarstwa powin-
ny być wyrzucane do czerwonych pojemników 
znajdujących się w wyznaczonych aptekach,  
a zużyte baterie do pojemników umieszczo-
nych w wybranych szkołach. W dyskusji nad 
uchwałą radny M. Chmieliński zwrócił uwagę 
na zbyt małą liczbę kontenerów na śmieci na 
terenie osiedli mieszkaniowych, a radny Fr. 
Kurpanik wyraził obawę o to, czy niektóre 
rodziny nie będą musiały płacić za niewyprodu-
kowane śmieci. — Statystyka jest bezwzględna. 
Produkujemy więcej śmieci niż jest to przyjęte  
w uchwale — odpowiedział wiceprezydent  
M. Śmigielski. Radni byli za, przy jednym głosie 
wstrzymującym się. 

Zbycie, nabycie...
Przyjęta jednogłośnie uchwała doty-

czyła m.in. nabycia kilku nieruchomości  
w dzielnicach: Golejów, Orzepowice oraz 
w pasie planowanej Obwodnicy Północnej. 
Radni wyrazili zgodę na zbycie nieruchomości 
niezabudowanych położonych w rejonie ulic 
Szczygłów i Janiego oraz przy ul. Raciborskiej. 
Zaakceptowali też propozycję wydzierżawienia 
osobie fizycznej na okres 10. lat części działki 
gminnej w Boguszowicach.  

Kaucja mieszkaniowa inaczej
Radni dokonali zmian w uchwale regu-

lującej zasady bezprzetargowej sprzedaży 
gminnych lokali mieszkalnych ich najem-
com. Uchwała zmodyfikowała zapisy dotyczące 
rozliczeń związanych z kaucją mieszkaniową, 
uwzględniając uwagi zgłoszone przez Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich. Dotychczas 
obowiązujące regulacje obligowały najemcę 
chcącego zakupić mieszkanie komunalne do 
zrzeczenia się roszczeń dotyczących kaucji 
mieszkaniowej. Rzecznik Praw Obywatelskich 
zanegował zgodność z prawem regulowania 
kaucji w ramach całości rozliczeń związanych 
z nabyciem nieruchomości. Odpowiadając 
na pytania radnych A. Wojaczka, T. Gruszki 
i H. Ryszki o nowy sposób rozliczenia za-
bezpieczenia, radca prawny Łucja Pierchała 
szczegółowo omówiła procedurę, zgodnie  
z którą kaucja ma być rozliczana w Zakładzie 
Gospodarki Mieszkaniowej jeszcze przed za-
kupem mieszkania. W ujednoliconej uchwale 
radni wprowadzili też kilka zmian wynikających 
z analizy prowadzonej dotychczas sprzedaży 
lokali mieszkalnych. Obniżyli kwotę wpłacanej 
przez najemców zaliczki z kwoty 500 zł na 300 zł,  
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przyznali pierwszeństwo w nabyciu lokali 
najemcom, którym lokale mieszkalne zostały 
oddane w najem w trybie przetargu na stawkę 
miesięczną czynszu (w tym wypadku kupujący 
musi zrezygnować z 90% bonifikaty) i zlikwi-
dowali bonifikatę 95% (na rzecz bonifikaty 
90%) przysługującą najemcom w przypadku 
jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali  
w budynku. W dyskusji nad uchwałą radny  
Fr. Kurpanik pytał o zasadność obniżenia kwo-
ty zaliczki, a R. Niewelt o liczbę działających 
obecnie w mieście wspólnot mieszkaniowych. 
— W tej chwili mamy około 70 wspólnot. Jed-
nostki te dobrze zarządzają powierzonym im 
mieniem — odpowiedział prezydent A. Fudali. 
Uchwała został przyjęta przy jednym głosie 
wstrzymującym się.

Z wnioskiem o komunalizację
Miasto wystąpi do wojewody z wnioskiem 

o komunalizację terenu położonego przy 
ul. Sportowej w Niewiadomiu. W chwili 
obecnej ten pogórniczy obszar jest własnością 
Skarbu Państwa, jednak pojawiła się możliwość 
przejęcia go przez miasto. Partnerem miasta 
może być Górnośląska Agencja Przekształceń 
Przedsiębiorstw widząca szansę wspólnego 
dokonania adaptacji terenu, który następnie 
mógłby być przeznaczony pod działalność pro-
dukcyjno–przemysłową. Uchwała w tej sprawie 
została przyjęta jednogłośnie. 

Po środki 
na szkolenie urzędników

Dwie kolejne uchwały dotyczyły przystą-
pienia do realizacji projektów, które umoż-
liwią miastu ubieganie się o środki Unii 
Europejskiej na podnoszenie kwalifikacji  
i umiejętności urzędników samorzą-
dowych. Pierwszy z programów – „Ku 
nowoczesnej administracji samorządowej 
– program szkoleń w gminach i powiatach 
Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego” 
przygotowywany jest przez Związek Subregio-
nu Zachodniego, który podjął się roli lidera 
w aplikowaniu o unijne środki finansowe. 
Związek zaproponował gminom wchodzącym 
w jego skład ubieganie się o środki na kursy, 
studia podyplomowe i podnoszenie umiejęt-
ności językowych urzędników. Wartość całego 
projektu wynosi 512 tys. zł. Koszty zostaną 
maksymalnie w 85% pokryte z funduszy UE 
przewidzianych na lata 2007–2011, a w 15% 
z budżetu miasta. Koszty zarządzania pro-
jektem zostaną poniesione przez Związek 
Subregionu Zachodniego.

Miasto przystąpiło również do realizacji 
projektu o nazwie „Miasta na platformie  
e-learningowej”. Przedsięwzięcie realizowane 
będzie wspólnie z Czeladzią i Dąbrową Górni-
czą. Zakłada pozyskanie środków unijnych na 
szkolenia i rozwój urzędników samorządowych 

oraz na zakup niezbędnego sprzętu kompu-
terowego, wyposażenia sal szkoleniowych, 
serwerów, platform e–learningowych i opro-
gramowania. Liderem projektu jest Dąbrowa 
Górnicza, która poniesie koszty związane  
z jego zarządzaniem.    

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Ustawa lustracyjna zobowiązuje...
... jak wiadomo osoby pełniące funkcje 

publiczne do złożenia oświadczeń dotyczą-
cych pracy lub służby w organach bezpie-
czeństwa państwa lub współpracy z nimi 
w latach 1944–1990. Lustracji podlega m.in. 
prezydent, radni, a także skarbnik i sekretarz 
miasta. O konieczności złożenia oświadczenia 
oraz o ewentualnych skutkach niedopełnienia 
tego obowiązku, stosownie do podjętej przez 
Radę Miasta uchwały, poinformuje skarbnika  
i sekretarza miasta przewodniczący M. Krzą-
kała. Dodał on też, że jeśli wojewoda śląski 
zwróci się do radnych ze stosownym wnioskiem, 
również oni będą musieli poddać się procedurze 
lustracyjnej. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Pytania, wnioski, interpelacje...
Ostatnią część sesji poświęconą na wnio-

ski, oświadczenia, interpelacje i pytania 
rozpoczął radny H. Ryszka. Zaproponował 
kilka rozwiązań, które mogłyby rozładować 
ruch samochodowy w południowych dziel-
nicach miasta – udrożnienie ul. Jagodowej  
i Grota Roweckiego oraz ponowił propozycję 
wyznaczenia przez PKP jednego boksu pod 
wiaduktem na ul. Wodzisławskiej, który po-
służyłby za łącznik pomiędzy terenami kopalni 
„Rymer” a ul. Śląską. — Gdyby nie doszło do 
tego połączenia, trzeba by tu wybudować sy-
gnalizację świetlną — dodał. P. Kuczera podjął 
kwestię sfinansowania samochodu gaśniczego 
OSP w Popielowie i pytał o to, ile klas gim-
nazjalnych zostanie uruchomionych w I i II 
Liceum Ogólnokształcącym. — W I LO liczba 
klas gimnazjalnych nie zmieni się, natomiast w 
sprawie II LO mamy jeszcze czas na podjęcie 
decyzji — odpowiedział prezydent. Z kolei  
A. Oświecimski prosił o wyjaśnienie spraw 
związanych z możliwością zaciągnięcia kre-
dytów przez wspólnoty mieszkaniowe oraz  
o umieszczenie fotoradaru przy ul. Stawowej i 
Groborza. J. Lazar ponowił prośbę o zainsta-
lowanie sygnalizacji świetlnej przy ul. Rudzkiej 
i przypomniał o trudnej sytuacji rodziny z ul. 
Borki, która ucierpiała w pożarze. — Straty 
oszacowano na około 80 tys. zł, a decyzją prezy-
denta został przyznany zasiłek celowy. Dodatko-
wo będziemy zwracać się do sponsorów oraz do 
wojewody z wnioskiem o pozyskanie kolejnych 
środków — odpowiedziała wiceprezydent Ewa 
Ryszka. B. Drabiniok poprosił o naprawę ścież-
ki rowerowej biegnącej przez ul. Buhla, W. Ho-
rabik zwrócił uwagę na konieczność remontu 
schodów prowadzących z ul. Zamojskiego na 

ul. Wodzisławską oraz na brak chodnika przy 
ul. Niepodległości, a A. Wojaczek pytał o to, czy 
w związku z ograniczeniem uprawnień Straży 
Miejskiej, fotoradary, którymi straż dotąd dys-
ponowała, będą przekazywane policji. Okazuje 
się jednak, że jedna z najbliższych nowelizacji 
ustawy Prawo o ruchu drogowym zakłada przy-
wrócenie kompetencji Straży Miejskiej, która 
ponownie będzie mogła posługiwać się fotora-
darami. Nie ma więc potrzeby przekazywania 
ich policji. B. Kołodziejczyk zwrócił uwagę,  
że niektóre wnioski, które wpływają do Urzędu 
Miasta nie są rozpatrywane w ustawowym ter-
minie, a W. Brzózka pytał jaka jest skala żądań 
spółdzielni mieszkaniowych, które mają prawo 
domagać się od miasta lokali socjalnych lub 
partycypowania w spłacie czynszu lokatorów, 
którzy otrzymali decyzję o eksmisji. — W tej 
chwili takich roszczeń jest ok. 400. Na szczęście, 
również w tej kwestii współpraca miasta ze spół-
dzielniami jest dobra — odparł prezydent.

Tuż przed końcem sesji najwięcej emocji 
wzbudziła kwestia drogi ekspresowej Raci-
bórz–Pszczyna, a chodzi o spór z kop. „Chwa-
łowice”, ponieważ ślad drogi przebiega przez 
tereny potencjalnie eksploatacyjne. Radny 
H. Cebula przedstawił pisma, jakie kopalnia 
„Chwałowice” kierowała w tej sprawie do 
Urzędu Miasta. Prezydent przypomniał, że ko-
palnia nie skorzystała z możliwości wniesienia 
wniosków o zmianę planu zagospodarowania 
przestrzennego, a propozycje przez nią przed-
stawiane wiążą się z koniecznością wyburzenia 
kilkudziesięciu domów. Podkreślił, że funkcjo-
nuje zespół, który składa się z przedstawicieli 
Kompanii Węglowej i samorządu, który ten 
problem rozważa. Dodał, że radni nie są  
w stanie samodzielnie wypracować procedur 
związanych z budową spornej drogi. Jak do-
tąd marszałek zabezpieczył środki finansowe  
i przeznaczył je na koncepcję architektonicz-
no–planistyczną, łącznie ze studium wykonal-
ności i studium oddziaływania na środowisko. 
Do dyskusji włączył się radny B. Drabiniok, 
który wyraził ubolewanie, że kontakty miasta 
z Kompanią Węglową odbywają się bez udziału 
radnych, będących jednocześnie pracownikami 
kopalni. — Jako radni i czynni pracownicy 
kopalni jesteśmy między młotem a kowadłem 
— dodał. Prezydent zaproponował, by kolejne 
spotkanie przedsesyjne poszerzyć o debatę 
na temat śladu drogi, którym zainteresowana 
jest kopalnia „Chwałowice”. — Będziemy 
szukać najbardziej korzystnego rozwiązania 
— podsumował. Formalne zakończenie obrad 
poprzedziło oficjalne złożenie przez radnego 
Fr. Kurpanika interpelacji dotyczącej stawki 
renty planistycznej. 

(r), D.
W środę 25 maja odbyła się sesja absolutoryjna,  
relację z której z opublikujemy w majowej „GR”. 

Kolejna sesja będzie miała miejsce 
23 maja o godz. 16.00. 



Zebrania sprawozdawczo–wyborcze w dzielnicach

Wokół spraw ważnych...

Grabownia
W spotkaniu zorganizowanym w siedzibie 

OSP i prowadzonym przez radnego Henryka 
Wilka wzięło udział ponad 50 osób, a także 
prezydent Adam Fudali, zastępca przewod-
niczącego Rady Miasta Romuald Niewelt, 
radny Jerzy Lazar oraz Artur Woźnica 
z posterunku policji Maroko–Nowiny. 
O tym, co w minionej kadencji udało się zrobić dla 
mieszkańców opowiedział przewodniczący ustę-
pującego zarządu Bogdan Kotyrba. Zamieszkała 
przez niespełna 700 mieszkańców Grabownia, 
to jedna z mniejszych dzielnic Rybnika, jednak 
również tutaj zrealizowano kilka istotnych inwe-
stycji. Wyremontowano kaplicę pod wezw. św. 
Urbana oraz boisko sportowe, gdzie na nowej 
skarpie zabudowano 30 ławek. Na wniosek Rady 
Dzielnicy został wykonany pomiar pól elek-
tromagnetycznych emitowanych przez anteny 
zainstalowane na kominach pobliskiej elektrowni 
„Rybnik”. Przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego przeprowadzili badania, z których 
wynika, że fale elektromagnetyczne nie stanowią 
zagrożenia dla mieszkańców Grabowni. Wyre-
montowano ul. Poloczka wraz z placem autobu-
sowym i chodnikiem do przystanku, udrożniono 
i oczyszczono kilka rowów melioracyjnych. Za-
budowano pięć punktów świetlnych, a systemem 
gospodarczym utwardzono drogi dojazdowe do 
kilku posesji; na ten cel Urząd Miasta przekazał 
ponad 36 tys. betonitów. B. Kotyrba przypomniał 
także o kilku sprawach, których nie udało się 
zrealizować, w tym o największej bolączce dziel-
nicy – braku kanalizacji. Ten problem pojawił się 
również w trakcie dyskusji nad sprawozdaniem. 
— Kiedy będzie kanalizacja w Grabowni? — py-
tano prezydenta. A. Fudali odpowiedział, że na 
2009 r. planowane jest zakończenie realizowa-
nego obecnie projektu. — Jest złożony wniosek 
na modernizację oczyszczalni ścieków, a w 2010 r. 
chcielibyśmy przygotować koncepcję, która pozwoli 
rozwiązać problem braku sieci w dzielnicach, 
które nie zostały jeszcze skanalizowane. Pojawiła 
się prośba o poszerzenie parkingu przy Zespole 
Szkolno–Przedszkolnym nr 4 – w tej chwili 
parking jest za mały, a to stwarza zagrożenie 
dla uczęszczających tu dzieci. Pytano o powody 
częstych przerw w dostawie prądu i o dalsze losy 
budynku po byłym przedszkolu. Mieszkańcy 

chcą zachować budynek, jednak utrzymanie 
i ewentualne adaptacje obiektu byłyby bardzo 
kosztowne, dlatego planowany jest przetarg na 
jego sprzedaż. Zebrani na spotkaniu zwracali 
uwagę na zbyt mało miejsc w nowej placówce. 
— Przedszkole jest piękne, ale nie starcza w nim 
miejsca dla wszystkich chętnych dzieci. W trakcie 
dyskusji podnoszono również kwestie związane 
z prowadzonymi w mieście inwestycjami, na-
rzekano na zakorkowane ulice oraz na wciąż 
rosnące ceny wody. Prezydent mówił o inwesty-
cjach drogowych i o korzyściach, jakie dałoby 
utworzenie aglomeracji rybnickiej. Spotkanie 
zakończył przedstawiciel ustępującej RD, który 
zwrócił się do prezydenta: — Grabownia to mała 
dzielnica, nie mamy wielu potrzeb. Prosimy jedynie 
o pomoc w rozwiązaniu największych problemów, 
a z resztą – tak po gospodarsku — poradzimy sobie 
sami.  Mieszkańcy Grabowni bez problemu po-
radzili sobie również z wyborem nowych władz. 
W sprawnie przeprowadzonym głosowaniu 
wybrano Radę Dzielnicy, w skład której weszli: 
Bogdan Kotyrba (przewodniczący zarządu), 
Barbara Gardyjas, Stanisław Ibrom, Stani-
sław Nieszporek, Marta Setla, Herbert Krok, 
Bolesław Zdrzałek (przewodniczący rady), 
Alfred Dudek, Kornelia Ibrom, Zbigniew 
Kuszowski, Stanisław Szulik, Piotr Niewelt, 
Antoni Kulik, Tadeusz Kamyczek, Paweł 
Gardyjas. 

Popielów
Blisko 150 mieszkańców dzielnicy wzięło 

udział w wyborczym spotkaniu w Popielo-
wie, a sprawozdanie z zakończonej kadencji 
odczytał przewodniczący zarządu ustępu-
jącej rady Marian Wolny. Największą inwe-
stycją, która w sensie dosłownym przetoczyła 
się ostatnio przez tę dzielnicę, była zakończona 
w grudniu ub. roku budowa kanalizacji. W ra-
mach przedsięwzięcia wycenionego na blisko 
10 mln euro wybudowano tu prawie 32 km 
knalizacji i pięć przepompowni, odtworzono 
też, bądź wyremontowano, nawierzchnie 
niemal wszystkich tutejszych ulic. Przybyły 
też 22 nowe uliczne latarnie m.in. na ulicach 
Staffa i Niepodległości. Utwardzono kolejne 
ulice i zbudowano parking obok remizy OSP. 
Z dumą Marian Wolny mówił też o sukcesach 

Popielowa w dorocznym Korowodzie Dzielnic. 
W 2003 roku mieszkańcy tej dzielnicy wygrali 
go i zdobyli przechodni puchar, zaś w ubiegłym 
roku zajęli drugie miejsce. 

Do nowej, 15–osobowej rady dzielnicy 
kandydowało w sumie 17 osób, a wśród kan-
dydatów znaleźli się m.in. dwaj obecni radni 
– doświadczony Władysław Horabik i jeden 
z dwóch najmłodszych miejskich radnych 
Piotr Kuczera.

Jeszcze przed głosowaniem radny Henryk 
Cebula poruszył problem karteczek z nazwiska-
mi, które część mieszkańców otrzymała wcho-
dząc na salę. Jak się okazało, rozprowadzały je 
osoby związane z ustępującą radą. Jak wyjaśni-
ły, chciały „tylko” przypomnieć mieszkańcom 
nazwiska tych osób, które solidnie pracowały 
w radzie  poprzedniej kadencji. W odpowiedzi  
Henryk Cebula  zaapelował do mieszkańców, 
by szanując prawidła demokracji, głosowali 
zgodnie z własnym sumieniem. 

W czasie dyskusji prezydent Adam Fudali 
mówił, że remont wiaduktu na ul. Wodzisław-
skiej powinien zostać ukończony do końca 
maja. Przedstawił też swoje starania związane 
z ustawą metropolitalną zmierzające do 
umieszczenia w niej stosownych zapisów do-
tyczących aglomeracji rybnickiej. Ze spraw 
mniejszej wagi mieszkańcy poruszyli kwestię 
braku koszy na śmieci na ul. Konarskiego 
oraz sprawę kratek ściekowych na ul. Staffa, 
wokół których po opadach zbiera się woda, 
a przechodnie są ochlapywani przez samochody. 
Największe emocje wzbudziła jednak dyskusja o 
kanalizacji, a właściwie o podłączaniu się do niej 
kolejnych domostw i budowaniu doprowadzeń 
do przykanalików, których w Popielowie jest ok. 
800.  Pytano m.in. o możliwość wykorzystania 
istniejących szamb. Reprezentujący PWiK 
Piotr Szczyrbowski przedstawił ofertę ceno-
wą „wodociągów”, zaznaczając, że właściciel 
posesji może sobie wynająć jakąkolwiek firmę 
i negocjować z nią cenę za wykonanie usługi. 
Dyskusja szybko przybierała na „sile”; okaza-
ło się, że niektórzy mieszkańcy w ogóle byli 
oburzeni faktem, że muszą wydać pieniądze 
na podłączenie się do kanalizacji i sugerowali, 
że miasto wyciąga od nich pieniądze, podczas 
gdy całą inwestycję finansuje Unia Europejska. 
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Zakończył się cykl zebrań sprawozdawczo–wyborczych w rybnickich 
dzielnicach, na których mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli do rad 
dzielnic. Samorząd dzielnicowy posiada dwustopniową strukturę i składa się 
z 15–osobowej rady dzielnicy, spełniającej funkcję organu uchwałodawczego 
oraz wyłanianego z niej 3–osobowego zarządu – organu wykonawczego. 
Jedynie, ze względu na wielkość, w dzielnicy Maroko–Nowiny wybrany 
zarząd składa się z 5 osób, a RD z 21. Członkowie rady wybierają spośród 
siebie przewodniczącego, swojego przewodniczącego wyłania również 

zarząd. W większości przypadków do rad weszli ludzie sprawdzeni, mający 
już doświadczenie w społecznej działalności – wynika to nie tylko z zaufania, 
jakim obdarzyli ich mieszkańcy, ale również z faktu, że krąg osób aktywnych 
w społecznościach lokalnych jest dość stały. Można jednak zaryzykować 
twierdzenie, że nowe rady są bardziej zróżnicowane środowiskowo. Ale spo-
tkania w dzielnicach są przede wszystkim okazją do przekazania władzom sa-
morządowym dzielnicowych problemów oraz wysłuchania ich argumentów 
i wyjaśnień.  
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— A co wyście tu zrobili, nic dobrego żeście tu 
nie zrobili... — mówił z sarkazmem jeden ze 
starszych mieszkańców, który, odnosząc się 
też do przebudowy Pl. Wolności, zarzucił pre-
zydentowi, że zniszczył dworzec autobusowy. 
Prezydenta A. Fudalego te ostatnie wypowiedzi 
wyraźnie zirytowały – próbował tłumaczyć, że 
za sprawą kanalizacji m.in. wzrośnie wartość 
ich posesji, ale trudno było zauważyć, by argu-
menty te trafiły na podatny grunt. Nerwowa 
atmosfera przeniosła się również na dyskusję 
o kupnie wozu strażackiego dla miejscowej 
OSP. Do nieporozumienia w tej sprawie do-
prowadziły kwestie natury językowej, związane 
ze sposobem określenia tego wydatku w doku-
mentach budżetowych. W każdym razie część 
mieszkańców była przekonana, że pieniądze te 
zostały wydane, a wozu dla OSP, jak nie było, 
tak nie ma. Prezydent wyjaśnił, że kwota 225 tys. 
z budżetu miasta została przeniesiona na ten 
rok dlatego, że dopiero w tym roku brakującą 
do strażackiego zakupu kwotę będzie mogła 
dołożyć komenda wojewódzka Państwowej 
Straży Pożarnej.

Mieszkańcy podnieśli również problem 
ruiny, w jaką popadł budynek dawnej popie-
lowskiej szkoły, twierdząc nawet, że budynek 
może rychło się zawalić. Odpowiedź prezy-
denta była krótka i konkretna: w przypadku 
budynków mających prywatnych właścicieli 
miasto niewiele może zrobić. To zadanie 
raczej dla inspektora nadzoru budowlanego, 
który w przypadku stwierdzenia zagrożenia 
katastrofą budowlaną, może podjąć działania 
administracyjne.

W skład rady weszli: Piotr Kuczera, Wła-
dysław Horabik, Hubert Trybuś, Piotr He-
rok (przewodniczący rady), Marian Wolny 
(przewodniczący zarządu), Mieczysław 
Marcol, Halina Szojer, Grzegorz Niewelt, 
Franciszek Rybka, Eugeniusz Mika, Antoni 
Kohut, Marian Tomiczek, Henryk Drzeniek, 
Piotr Goik, Piotr Świtała.

Śródmieście
Spotkanie w dzielnicy Śródmieście należa-

ło do jednego z najlepiej zorganizowanych. 
Radny Piotr Kuczera przeprowadził dys-
kusję i wybory w sposób sprawny i szybki, 
w pozbawionej nieprzyjemnych wypowiedzi 
atmosferze.

W sprawozdaniu RD za ubiegłą kadencję prze-
wodniczący zarządu dzielnicy Józef Gawliczek 
podkreślił dokonaną zmianę siedziby RD z na 
Placu Wolności na lokal przy ulicy Kościuszki 
17. Poinformował także o wzorowej współpracy 
rady z policją, Strażą Miejską, Teatrem Ziemi 
Rybnickiej oraz Powiatową i Miejską Biblioteką 
Publiczną. W ciągu czterech lat urzędowania rada 
zajmowała się głównie pomocą mieszkańcom 
dzielnicy – finansowaniem obiadów, wycieczek, 
pomocą seniorom, emerytom i samotnym 
matkom. Interwencje dotyczyły najczęściej par-
kowania oraz zakłócania porządku na Rynku. 

Przedstawiciele dzielnicy brali udział w regatach 
o puchar Prezydenta Miasta oraz w korowodach 
dzielnic. Poczyniono również starania o zago-
spodarowanie boiska przy „Ryfamie” i terenów 
położonych przy Technikum Górniczym.

Podkreślono, że rada jest tylko pomocniczą 
jednostką miasta, w związku z czym „niewiele 
może”, a z wypowiedzi tej w ciągu spotkania 
niejednokrotnie trzeba było się tłumaczyć. 
Dyskusja rozpoczęła się od ataku jednego 
z mieszkańców na ustępującą radę za brak rozli-
czenia z obietnic sprzed 4 lat. Wśród problemów 
zgłaszanych przez mieszkańców znalazły się m.in. 
zagrodzony chodnik u zbiegu ulic Rudzkiej i Ko-
tucza, przedłużający się remont Placu Wolności, 
akcentowano też straty finansowe poniesione 
przez przedsiębiorców mających swoje punkty 
usługowe w tej części miasta. Mieszkańcy Śród-
mieścia, którzy od lat borykają się z problemem 
parkujących tu samochodów, wyrazili opinię, że 
opłaty za parkowanie w centrum powinny być 
wyższe. Prezydent zapowiedział poprawę sytu-
acji, a ma się do tego przyczynić wprowadzenie 
nowych taryf za parkowanie oraz budowa trzech 
nowych parkingów – naprzeciwko Technikum 
Górniczego, w okolicach szkoły muzycznej 
oraz na Placu Armii Krajowej, co wiązać ma się 
z ograniczeniami w ruchu kołowym, budową w 
okolicach placu 3 nowych rond i wprowadzeniem 
ruchu dwukierunkowego na okolicznych ulicach 
jednokierunkowych. Mieszkańcy sygnalizowali 
też urządzanie przez młodzież nocnych rajdów na 
„ślimakowym” wjeździe na parking Plazy, których 
hałas skutecznie uniemożliwia normalne życie 
mieszkańcom ulicy Dworek. Z tą ulicą związany 
jest również problem braku miejsc parkingowych 
dla mieszkańców. Zaproponowano, aby udostęp-
nić w porze nocnej jeden pas ulicy Dworek lub 
miejsca parkingowe w CH Plaza. W odpowiedzi 
prezydent zapewnił, że problemy mieszkańców 
ulicy Dworek zostaną niedługo rozwiązane – fir-
ma Plaza Centers odbuduje drogę, natomiast 
w kwestii parkingu prowadzone są rozmowy 
z firmą o udostępnieniu go mieszkańcom. Plaza 
dostała się pod ostrzał mieszkańców również 
za szum klimatyzatorów, a klienci – za łamanie 
przepisów ruchu drogowego podczas wyjazdu 
z obiektu. Prezydent zapowiedział zorganizowanie 
spotkania mieszkańców ulicy Dworek z przedsta-
wicielami Plazy i wyjaśnienie spornych spraw. 

Wśród innych problemów mieszkańców Śród-
mieścia znalazły się niszczejące obiekty szpitala 
„Juliusz”. Pojawił się pomysł zagospodarowania 
obiektów na potrzeby domu pomocy społecznej. 
W odpowiedzi prezydent zapewnił, że miasto 
stara się o przejęcie obiektów od marszałka 
województwa i wyburzenie budynku dawnej 
przychodni, celem odsłonięcia starodrzewu 
mieszczącego się za budynkiem i zagospodaro-
wanie pozostałych obiektów. Przy okazji tematu 
niezagospodarowanego boiska w sąsiedztwie 
„Ryfamy”, prezydent poinformował o planach 
zorganizowania przez piłkarza Jerzego Dudka 
i jego brata „akademii piłkarskiej” w okolicach 

kąpieliska Ruda oraz o planach przebudowy 
ośrodków Ruda i Kamień. 

Poruszenie zgromadzonych wywołał temat po-
browarnianego komina. Prezydent zapewnił, że 
ruch w tej sprawie jest po stronie wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, jednak nie przekonało 
to części mieszkańców, zarzucających prezyden-
towi brak obrony komina przed wyburzeniem. 
Mieszkańcy wyrazili również obawy i sprzeciw 
wobec pogłosek o budowie wielkopowierzchnio-
wego sklepu na terenach „Ryfamy”, co jednak, 
według słów prezydenta, nie jest przesądzone.

Kolejne pytania do władz miasta dotyczyły 
obietnic budowy lodowiska składanych przez 
właścicieli hipermarketu Carrefour. Niestety, 
prezydent nie pozostawił złudzeń – realizacja 
inwestycji jest mało prawdopodobna.

W wyborach nowej rady dzielnicy wzięło udział 
97 mieszkańców. Spośród 28 kandydatów zgło-
szonych do wyborów, do nowej rady weszli: Józef 
Gawliczek (przewodniczący zarządu), Marek 
Krząkała, Jan Bujak, Karol Paszek, Woj-
ciech Piecha, Leszek Konkol, Grażyna Kra-
ska, Krzysztof Sajewicz, Urszula Pietruszek 
(przewodnicząca rady), Franciszek Wrana, 
Marek Osiecki, Stefania Forreiter, Tadeusz 
Musioł, Irena Nowak, Maria Wnęk.

Radziejów
— W 2006 roku Radziejów znalazł się na trze-

cim miejscu, jeżeli idzie o środki przekazywane 
na inwestycje w rybnickich dzielnicach — mówił 
w swoim sprawozdaniu przewodniczący 
zarządu Zygmunt Gajda, nie kryjąc zado-
wolenia z takiego obrotu sprawy. Radziejów 
ma więc powody do radości, co nie znaczy, że 
mieszkańcom żyje się beztrosko.  

Cieszy z pewnością sprawna budowa kanali-
zacji, która trwała od listopada 2004 do jesieni 
2006 r., a powstało prawie 20 km rurociągu i 
7 przepompowni. W ocenie Z. Gajdy, główny 
wykonawca, Hydrobudowa 6, dobrze wywiązała 
się z zadania, choć zapewnił, że wszelkie zgła-
szane przez mieszkańców „niedoróbki”, zostaną 
wykonane w ramach prac gwarancyjnych. Ale 
kanalizacja nie jest jedynym powodem do zado-
wolenia. Radę Dzielnicy cieszy szczególnie re-
mont boiska, za który dziękowano prezydentowi 
i miejskim radnym. — To spory sukces — mówił 
Z. Gajda. — Inwestycja pochłonie prawie 2 mln 
zł. I jesteśmy przekonani, że kiedy już powstanie 
nowy stadion, nasza drużyna wejdzie co najmniej 
do trzeciej ligi. A mieszkańcy przekonali się jak 
będzie wyglądać cały obiekt, gdyż na zebraniu 
zaprezentowano projekt zagospodarowania 
terenu boiska. Co jeszcze udało się w dzielnicy 
zrealizować? – wymieniono wodociągi, m.in. 
przy ul. Krętej, Daszyńskiego i Trzech Krzyży, 
zamontowano 13 lamp, wybudowano 2 parkin-
gi, konserwacji poddano figurę św. Anny oraz 
naprawiano drogi, choć, jak mówił Z. Gajda, 
tereny położone od Potoku Radziejowskiego aż 
do granic z Jankowicami stale narażone są na 
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dokończenie ze str. 11

przełomy i uskoki, bo kop. „Chwałowice” wciąż 
ma w tym rejonie wiele pokładów do wydobycia. 
W czasie minionej kadencji RD pomagała też 
m.in. drużynie piłkarskiej, Związkowi Emerytów i 
Rencistów oraz Kołu Gospodyń Wiejskich. Zanim 
mieszkańcy przystąpili do procedur wyborczych, 
chcieli wiedzieć jakie wynagrodzenie za swoją 
pracę dostają członkowie rady dzielnicy. Usłyszeli 
więc, że przewodniczącemu zarządu przysługuje 
640 zł diety na pokrycie wydatków – począwszy 
od telefonów, a na okolicznościowych wiązankach 
kwiatów skończywszy; pozostali pracują społecz-
nie. Jak mówił prezydent Adam Fudali, „...to 
trudna i niewdzięczna praca”. Być może dlatego do 
15–osobowej RD zgłosiło się jedynie 16 chętnych, 
i to dopiero po kilku prośbach prowadzącego 
zebranie radnego Władysława Horabika. 

W czasie dyskusji jak bumerang powrócił 
temat opłat za postój na parkingu pod szpita-
lem w Orzepowicach. Jeden z mieszkańców 
zaproponował nawet, by miasto zorganizowało 
„alternatywny parking” w innej części miasta, a 
pacjentów dowoziło do szpitala specjalnym auto-
busem! — Miasto nie ponosi odpowiedzialności za 
ceny obowiązujące na tym parkingu. Dyrektor WSS 
nr 3 powinien zmienić ten stan rzeczy, być może 
skuteczna okaże się presja społeczna — mówił 
prezydent. Przypominał też, że w mieście zdecy-
dowano się wprowadzić korzystne dla kierowców 
rozwiązania i postój do 15 minut obniżono do 30 
groszy. Pora więc na naśladowców... 

Najwięcej pytań dotyczyło oczywiście za-
kończenia robót kanalizacyjnych – mieszkańcy 
Radziejowa chcieli wiedzieć co dalej. Obejrzeli 
więc krótki film, który nie tylko potwierdził, że 
dla średniej rodziny przyłączenie do sieci w po-
równaniu z wywozem szamba oznacza znaczne 
oszczędności, ale i przybliżył procedury pod-
łączenia do kanalizacji. — Koszty podłączenia 
– średnio 1 tys. zł – zwrócą się po półtora roku 
— przekonywał Piotr Szczyrbowski z PWiK. To 
właśnie przedstawiciel rybnickich wodociągów 
wyjaśniał mieszkańcom szczegóły związane 
z przyłączeniem poszczególnych budynków: 
— Pierwszym krokiem jest otrzymanie tzw. 
warunków podłączenia do kanalizacji, które 
kosztują 25 zł, a wydają je „wodociągi”. Są one 
ważne przez rok. Drugim krokiem jest wykonanie 
przyłącza przez dowolną firmę, PWiK lub samo-
dzielnie, pod nadzorem fachowca. To państwo 
zdecydujecie kiedy podłączyć swój budynek 
i wybierzecie wykonawcę przyłącza, z tym, że 
pierwszy metr od przykanalika obligatoryjnie 
robią wodociągi. Ostatni krok to inwentaryzacja 
geodezyjna powykonawcza, którą może wykonać 
każdy geodeta — wyjaśniał P. Szczyrbowski. 
Jeden z uczestników zebrania miał zastrze-
żenia do ostatniego etapu, odwołując się do 
podstaw prawnych inwentaryzacji geodezyjnej, 
krytykował też wysokie ceny wody i ścieków. 
Mieszkańców interesowały również konkretne 
techniczne rozwiązania, więc prezydent zachę-
cał do odwiedzenia pokoju nr 9 w Urzędzie 

Miasta. Zapewniał też, że miasto musi postę-
pować zgodnie z prawem, dlatego nie ma moż-
liwości by, jak oczekiwał jeden z uczestników 
zebrania, z unijnych pieniędzy sfinansować 
mieszkańcom podłączenie do kanalizacji. 
Mimo, iż jak mówił jeden z radziejowian, dla 
niego oznacza to koszt rzędu 5 tys. zł. Jednak 
w trakcie dyskusji rozmawiano nie tylko o kana-
lizacji... W tym roku jubileusz 50–lecia świętuje 
Kółko Rolnicze i zastanawiano się czy na ten 
cel uda się pozyskać „zaskórniaki” z miasta. 
Prezydent stwierdził, że tego typu organizacje 
wciąż nie najlepiej radzą sobie z uczestnictwem 
w konkursach grantowych, zapewnił jednak, 
że jubileusz w Radziejowie z pewnością się 
odbędzie. Mieszkańcy narzekali też na zaśmie-
canie ulic i wysokie podatki od nieruchomości, 
a prezydent przekonywał, że nie sposób ustawić 
na każdym rogu strażnika miejskiego i przy-
pomniał, że podatki nie rosły w mieście przez 
4 lata. Jeden z mieszkańców apelował, by 
policja lub straż zapobiegała „rajdom samocho-
dowym” na ul. Okulickiego, a obecny na sali, 
radny z sąsiedniego Popielowa Piotr Kuczera, 
zachęcał nową radę do nawiązania współpracy. 
A zasiądą w niej: Zygmunt Gajda (przewod-
niczący zarządu), Jadwiga Mietła, Wiktor 
Adamczyk, Dariusz Oślizło, Eugeniusz 
Kuchcik, Roman Błanik, Leon Mańka, 
Marian Szostek (przewodniczący rady), 
Danuta Nikiel, Piotr Wieczorek, Róża Pod-
leśny, Irena Sierny, Joanna Kuczera, Jerzy 
Wasilewski, Mirosław Owczorz. Nowa RD 
składa podziękowania poprzedniej, za pracę i 
wkład w rozwój dzielnicy.

Wielopole
Miejscem zebrania był Zespół Szkolno–

–Przedszkolny nr 1, gdzie przybyło ponad 
70 mieszkańców tej niewielkiej dzielnicy, 
przez środek której przebiega modernizo-
wana właśnie Droga Krajowa 98. Roboty, 
które potrwają jeszcze do października br., 
stanowią dla wielopolan sporą uciążliwość, 
co wykazała dyskusja. Przedtem jednak do-
tychczasowy przewodniczący zarządu Marian 
Balon przedstawił sprawozdanie z działalności, 
wymieniając kilka najważniejszych inwestycji 
w dzielnicy: położenie asfaltu na części ul. 
Strąkowskiej od ulicy Podleśnej do Ludowej, 
odwodnienie przez mieszkańców 80–metro-
wego odcinka ul. Podleśnej przy wsparciu 
materiałem przez miasto, remont systemem 
gospodarczym jednej z dróg z bocznych ul. 
Klubowej, ogrodzenie boiska przy remizie 
OSP, rekultywacja „Tamy” na Kamionce czyli 
budowa zapory, dzięki której zasilane w wodę 
są dwa rybne stawy. Wielopole było pierwszą 
dzielnicą, w której podjęto prace kanalizacyjne, 
finansowane z budżetu miasta, jeszcze przed 
realizacją projektu unijnego.

Na bieżący rok planowany jest remont kolej-
nej części ul. Podleśnej – od ul. Strąkowskiej 
do Ludowej i oczekiwana przez wszystkich 

od co najmniej roku realizacja oświetlenia 
ul. Majątkowej, gdzie zamontowanych zosta-
nie 15 lamp. Opóźnienia były spowodowane 
m.in. problemami własnościowymi w czasie 
kładzenia kabla energetycznego, który zastą-
pił linię napowietrzną. Mieszkańcy liczą też 
bardzo na odbudowanie mostu na Kamionce, 
który istniał do powodzi w 1997 roku. Dzięki 
niemu można było znacznie skrócić drogę do 
dzielnicy Paruszowiec i leśnej ścieżki rowe-
rowej, a co najważniejsze – trakt ten stanowił 
drogę pożarową do lasu. M. Balon przekazał 
uczestniczącemu w zebraniu prezydentowi 
Fudalemu prośbę mieszkańców o poszerzenie 
ul. Strąkowskiej, która na pewnym odcinku 
jest wąską dróżką. Prawie wszyscy właściciele 
posesji leżących wzdłuż niej są skłonni do 
oddania na ten cel części swoich gruntów. 
Problem ten zwielokrotniło większe natężenie 
ruchu spowodowane modernizacją ul. Gliwic-
kiej i poprowadzenie objazdów dzielnicowymi 
drogami. Mieszkańcy z niepokojem mówili 
o sytuacji, kiedy tą drogą będą musiały prze-
jechać samochody ratunkowe – karetka czy 
wóz strażacki. Związane z remontem DK nr 78 
utrudnienia komunikacyjne, w tym  problem 
z wyjazdem z ulic bocznych, np. Podleśnej, 
na ul. Gliwicką, wzbudziły w mieszkańcach 
Wielopola najwięcej emocji. Uważają oni, że 
boczne drogi, którymi wyznaczono objazdy, 
nie były do tego dostatecznie przygotowane, 
a brak możliwości skrętu w lewo ul. Gliwicką 
jest dużą niedogodnością. Sugerowali też, 
by na ul. Majątkowej drastycznie ograniczyć 
prędkość, nawet do 30 km/h, a na niektórych 
bocznych ulicach założyć ograniczniki pręd-
kości. Ponieważ zdarzało się, że poprzeczne 
garby trzeba było likwidować na wniosek 
mieszkańców, którym one przeszkadzały, 
ze strony władz była prośba, by sąsiedzi do-
gadali się wpierw między sobą. Uczestnicy 
spotkania poruszyli również sprawę złej 
według nich organizacji ruchu w sąsiedztwie 
hipermarketu Carrefour i brak możliwości 
bezpiecznego przejścia przez ul. Gliwicką 
bliżej ronda, a także zagospodarowania te-
renu tzw. „glinioka” – jedna z mieszkanek 
zasugerowała, by w tym miejscu zbudować 
np. … pole golfowe (!), któremu nie zagrozi 
przebiegająca górą linia wysokiego napięcia. 
Podniesiono też problem niesprawnej sygna-
lizacji świetlnej na ul. Gliwickiej, trudności 
komunikacyjnych na trasie Wielopole – szpital 
w Orzepowicach, wysokiej ceny wody i organi-
zacji odbioru śmieci, a więc sprawy dotykające 
wszystkich mieszkańców miasta.

W skład Rady Dzielnicy weszli: Andrzej Bo-
ber, Eugeniusz Szaboń, Henryk Zawadzki, 
Henryk Frystacki, Andrzej Kodura, Marian 
Balon (przewodniczący zarządu), Lidia Du-
dek (przewodnicząca rady), Karol Lepich, 
Antoni Garus, Mirosław Skupień, Bogusła-
wa Gamoń, Wacław Langer, Tomasz Bober, 
Urszula Uherek, Łukasz Tkocz.
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Rybnik–Północ
Frekwencja na spotkaniu w dzielnicy Pół-

noc przerosła oczekiwania organizatorów. 
Sala w SP 5, przygotowana na około 100 
osób, bardzo szybko wypełniła się po brzegi. 
Konieczna przeprowadzka na salę gimnastycz-
ną spowodowała, że spotkanie rozpoczęło się 
z około 20–minutowym opóźnieniem. W zebra-
niu wzięło udział 250 mieszkańców dzielnicy.

W sprawozdaniu przewodniczący zarządu 
Józef Skrzypiec ujął organizację biesiady szkol-
nej, udział w obchodach jubileuszu 60–lecia 
Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego, 
korowodach dzielnic, Pikniku Przyjaciół II LO, 
regatach o Puchar Prezydenta Rybnika, a także 
organizację zawodów rowerowych MTB, spotkań 
noworoczno–opłatkowych dla seniorów oraz 
Halowego Turnieju Piłki Nożnej dla uczniów SP 
5. W czasie trwania kadencji ustępującej rady wy-
konano kanalizację na ulicach Jagiełły/Żużlowej, 
wyremontowano ulicę Żużlową i Olszową, scho-
dy wejściowe do SP 5 oraz rozpoczęto remont 
boisk przy szkole. Wykonano również światła dla 
pieszych w okolicach CH Carrefour. Prezydent 
A. Fudali, mówł o inwestycjach realizowanych 
w mieście, powstającej specjalnej strefie ekono-
micznej oraz o trudnościach w pozyskaniu przez 
inwestorów rąk do pracy, wspomniał o planach 
stworzenia Aglomeracji Rybnickiej i wytłuma-
czył przyczyny ostatniej podwyżki cen wody 
i odbioru ścieków. Mieszkańcy zwrócili uwagę na 
niebezpieczne przejście dla pieszych w okolicach 
kąpieliska Ruda i Carrefoura – w przyszłości ma 
tam powstać przejście podziemne. Narzekali też 
na nieestetyczny wygląd zaplecza tego hipermar-
ketu, „straszący” przyjeżdżających do miasta od 
strony Gliwic oraz obskurne chlewiki naprze-
ciwko szpitala przy ulicy Gliwickiej, pomiędzy 
remontowanymi domami. Prezydent obiecał, 
że miasto wyremontuje obiekty. Nie obyło się 
również bez krytycznych uwag mieszkańców na 
działania ustępującej rady za niezrealizowane 
obietnice sprzed 4 lat – kładki na Rudzie czy re-
mont ul. Strzeleckiej. Mieszkańcy zasygnalizowali 
również problem bobrów budujących tamy na 
rzece, co może grozić spiętrzaniem wody. Prezy-
dent obiecał budowę kładki, jednak okazało się, 
że mowa jest o dwóch różnych kładkach: na jedną 
dzielnica dostała już pieniądze, lecz z powodu 
braku chętnych na wykonanie mostu, pieniądze 
przepadły. Natomiast remont ulicy Strzeleckiej 
nie jest w najbliższym czasie możliwy z powodu 
braku pieniędzy.

Kolejnym problemem okazał się uciążliwy ruch 
na ulicach Strzelców Bytomskich i Sybiraków, 
które nie spełniają kryteriów drogi średnicowej. 
Wśród pozostałych skarg i postulatów mieszkań-
ców znalazły się: problem starej, 50–letniej kana-
lizacji w dzielnicy, brak pasów na ulicy Rudzkiej 
w okolicach sklepu spożywczego, zdewastowany 
dworzec kolejowy w Paruszowcu oraz przeciąga-
jący się remont Placu Wolności.

W wyborach do nowej RD wzięło udział 239 

z 247 osób obecnych na spotkaniu. Spośród 32 
kandydatów w skład nowej rady wybrani zostali: 
Piotr Harc, Józef Skrzypiec, Jolanta Skrzy-
piec (przewodnicząca zarządu), Bronisław 
Kufieta, Grzegorz Kufieta, Mirosława 
Skowronek, Jacek Mura (przewodniczący 
rady), Teodora Stawiarz, Andrzej Kozielski, 
Władysław Kołodziejczyk, Eugeniusz Gru-
chel, Henryk Kirsek, Józef Riemel, Gerard 
Landkocz, Piotr Wilaszek.

Smolna
Poświąteczna atmosfera i deszczowa aura 

nie zachęciły mieszkańców Smolnej do 
wychodzenia z domów, dlatego w zebraniu 
zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 
34 i prowadzonym przez radnego Michała 
Chmielińskiego uczestniczyło niespełna 90 
osób. Mimo niewielkiej frekwencji udało się 
sprawnie wyłonić kandydatów i przeprowadzić 
wybory do nowej Rady Dzielnicy. Nim jednak 
zebrani oddali głosy, przewodniczący zarządu 
Henryk Wodecki podsumował działalność 
dzielnicowych samorządowców w mijającej 
kadencji. W sprawozdaniu, którego wysłuchali 

m.in. wiceprezydent Michał Śmigielski, wi-
ceprzewodniczący RM Franciszek Kurpanik 
i Romuald Niewelt oraz radny Stanisław Jasz-
czuk, a którego treść znalazła się również w dziel-
nicowym portalu internetowym, przypomniał 
o spotkaniach, festynach i rozgrywkach sporto-
wych organizowanych dla mieszkańców Smolnej. 
Wskazał również na inwestycje, które w ostatnich 
czterech latach udało się przeprowadzić. Spośród 
wielu zrealizowanych projektów, wymienił m.in. 
modernizację elewacji oraz otoczenia budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2, zainstalowanie nowych 
słupów energetycznych na części ul. Szczęść 
Boże oraz wykonanie sieci wodociągowej, kana-
lizacyjnej, sanitarnej i gazowej na kilku ulicach. 
Przeprowadzono też kilka inwestycji drogowych 
– położono nową nawierzchnię asfaltową na uli-
cach: Raciborskiej, Szczęść Boże i na fragmencie 
ul. Kilińskiego, wykonano acykliczną sygnalizację 
świetlną na skrzyżowaniu ulic Raciborskiej i Rey-
monta, zainstalowano kilka punktów świetlnych, 
odtworzono część parkingu przy ogródkach dział-
kowych ,,Florian’’, wykonano ścieżkę rowerową 

z os. Kilińskiego–Reymonta do ul. Krzyżowej, 
a systemem gospodarczym utwardzono dojazdy 
do posesji przy ul. Raciborskiej. W ubiegłym 
roku rozpoczęto budowę boiska piłkarskiego 
przy ul. Smolnej, którego oddanie planowane 
jest na połowę br.

W swoim sprawozdaniu H. Wodecki po-
dziękował członkom ustępującej rady oraz 
wszystkim tym, którzy angażowali się w życie 
tutejszej społeczności. Wspomniał o instytu-
cjach oraz placówkach kulturalnych i oświato-
wych działających na terenie Smolnej, a także 
o przedstawicielach wspólnot mieszkaniowych 
z os. Kilińskiego. — Połączone siły wspólnot 
i Rady Dzielnicy doprowadziły do opracowania 
koncepcji zagospodarowania części osiedla Ki-
lińskiego i próby pozyskania środków unijnych. 
Otrzymanie pieniędzy wydaje się być odległe i bar-
dzo niepewne, ale chęć współpracy i zrozumienie 
problemów pokazały, że największym dobrem na 
Smolnej są ludzie — zakończył przewodniczący.

W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem miesz-
kańcy narzekali na zły stan wód Nacyny oraz 
spowodowane niską emisją zanieczyszczenie 
powietrza. Obecny na spotkaniu prezydent 

Adam Fudali odpowiedział, 
że budowa kanalizacji po-
zwoli na polepszenie jakości 
wody w rzece, przypomniał 
też o możliwości otrzymania 
dotacji z Gminnego Fundu-
szu Ochrony Środowiska na 
zakup ekologicznych źródeł 
ciepła. Pytano o plany miasta 
jeżeli chodzi o filię biblioteki 
miejskiej, która ma siedzibę 
w murach SP 34. Mieszkańcy 
chcieliby przenieść bibliotekę 
w inne miejsce, by w lepiej 
usytuowanym lokalu stworzyć 
rodzaj dzielnicowego centrum 

kultury, ale zamiary miasta są inne: — Na potrzeby 
biblioteki planujemy przeznaczyć nowe pomieszcze-
nie w SP 34, co wiązałoby się z niższymi kosztami 
utrzymania, niż gdybyśmy korzystali z pomieszczeń 
spółdzielni mieszkaniowej. Dyskusja w tej sprawie 
trwa i być może w tym roku uda nam się rozwiązać 
ten problem — przekonywał prezydent. A. Fudali 
mówił też o koncepcji modernizacji kąpieliska 
„Ruda” oraz o obowiązującej w mieście selektyw-
nej zbiórce odpadów. Włączając się w dyskusję 
radny Kazimierz Salamon odpowiedział na py-
tania dotyczące ścieżek rowerowych oraz jedynej 
w dzielnicy drogi bez nazwy. Tą ostatnią sprawą 
z pewnością zajmie się nowa Rada Dzielnicy, 
w której zasiedli: Dariusz Grzesista, Kazimierz 
Salamon (przewodniczący rady), Bogdan 
Drewniok, Ryszard Mazurek, Tadeusz An-
drosz, Gabriela Pierchała (przewodnicząca 
zarządu), Marzena Oleksy, Beata Muszala, 
Stefan Adamczyk, Urszula Kuśka, Jarosław 
Czajka, Marian Zielonka, Wiesław Pomorski, 
Dawid Kobus, Józef Rękas.
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Stodoły – dzielnica mała, frekwencja spora.                                         Zdj.: s

Stodoły
Duży może więcej? Niekoniecznie. Po-

twierdza to najmniejsza, licząca jedynie 592 
mieszkańców, rybnicka dzielnica, w której 
zrobiono niemało, co oczywiście nie znaczy, 
że brakuje zadań wymagających realizacji. 
I choć z pewnością „małe jest piękne”, miesz-
kańcy Stodół też mają problemy... 

A największy sprawia im wywóz nieczystości 
przez przedsiębiorstwo „Transgór”, które, jak 
wynika z wygłaszanych na zebraniu opinii, stosuje 
wiele, nie zawsze zasadnych, obostrzeń. — Ktoś 
wyrzucił śmieci pod lasem, więc je pozbierałam, 
a pracownicy „Transgóru” nie chcieli tego wywieźć 
— mówiła jedna z mieszkanek. — Co zrobić 
z szybami, starymi oknami, plastikowymi pojem-
nikami po farbach, czy kawałkami papy, których 
również nie odbierają. A potem dziwimy się, 
kiedy odpady trafiają do pieców. Co z ekologią, 
o której tyle się mówi? Wiceprezydent Michał 
Śmigielski, który pod nieobecność prezydenta 
A. Fudalego uczestniczył w zebraniu, wyjaśniał, 
że podobne restrykcje nie powinny być stosowa-
ne: — „Transgór” stawia warunki wykraczające 
poza obowiązujący regulamin. Zapowiedział też, 
że zainteresuje się tematem, gdyż uwagi pod 
adresem przedsiębiorstwa nie są odosobnione. 
Pod rozwagę poddał też możliwość zmiany 
firmy odbierającej odpady, ale mieszkańcy wy-
jaśniali, że już zwracali się w tej sprawie do firmy 
„EKO”; ta jednak odmówiła: — Oni nie chcą 
wchodzić na teren obsługiwany przez „Transgór” 
— komentowali, a M. Śmigielski przekonywał, 
że w tym przypadku nie ma mowy o rejonizacji. 
Mieszkańcy Stodół proponowali, by wzorem 
osiedli, w dzielnicy ustawić kubły na szkło, papier 
czy plastiki, ale wiceprezydent poinformował, 

że w parlamencie opracowywana jest właśnie 
„ustawa śmieciowa”, która powinna przynieść 
rozwiązanie kłopotu, bo zmienią się zasady od-
bioru nieczystości od mieszkańców. Mówił też 
o mieszczącym się przy ul. Jankowickiej (baza 
RSK) punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych, 
gdzie bezpłatnie przyjmowane są pochodzące 
z gospodarstw domowych rozpuszczalniki, świe-
tlówki, termometry, leki, baterie, akumulatory 

i in. odpady niebezpieczne. Z kolei mieszkanka 
Buglowca, mówiła o konieczności oświetlenia 
drogi dojazdowej do tego przysiółka, z uwagi 
na niebezpieczny odcinek, prowadzący przez 
las, gdzie już dwukrotnie podejrzani kierowcy 
zaczepiali jej małoletnią córkę. — Wystarczyłyby 
trzy lampy. Można by też dowozić dzieci szkolnym 
autobusem — przekonywała, tłumacząc, że sama 
nie jest w stanie zapewnić im transportu, bo 
maluchy chodzą do szkoły w różnych godzinach. 
M. Śmigielski wyjaśniał, że wykonanie oświetle-
nia z projektem wymaga przetargu, który jest 
obecnie przygotowywany i być może obejmie 
również i to zadanie, a ustępujący szef RD Józef 
Sorychta przypomniał, że już jesienią 2006 r. RD 
poparła wniosek mieszkańców o oświetlenie dro-
gi do Buglowca, jednak nie zyskał on akceptacji: 
— Należy czynić starania, by to zadanie wykonać; 
mamy przecież XXI wiek — mówił. Potwierdził 
tym samym, że mimo wielu wysiłków RD, nie 
wszystkie zadania wykonano; część z nich pozo-
stawiono nowej radzie. Z powodu braku środków 
nie udało się wybudować chodnika wzdłuż ul. 
Rudzkiej i utwardzić boiska do gry w koszyków-
kę, bo kosztorys opiewał na 45 tys. zł. Udało się 
natomiast, po 12 latach starań, utwardzić drogę 
do Buglowca, a także wybudować boisko do gry w 
siatkówkę i wykonać bramki do gry w piłkę nożną. 
Otwarto też szlak rowerowy imienia Jana Pawła 
II, a renowacji poddano krzyż przy ul. Rudzkiej, 
upamiętniający męczeńską śmierć 5 mieszkańców 
Stodół. RD zareagowała również na częste prze-
rwy w dostawie energii elektrycznej, a Vattenfall 
zapewnił, że sytuacja poprawi się po wymianie 
izolatorów. RD zainstalowała również trzy ta-
blice informacyjne, by zapewnić lepszy kontakt 
z mieszkańcami i informować o organizacji wielu 
imprez – festynów, dożynek parafialnych, kuligów 
i rajdów rowerowych. W mijającej kadencji Rada 

udzieliła skromnej pomocy 
poszkodowanym podczas po-
żaru stodoły; pomagała też 
dzieciom i seniorom. Zdarzył 
się też rzadki, jak na tę spo-
kojną dzielnicę, przypadek 
dewastacji – zniszczono jedną 
z tablic zamontowaną z my-
ślą o łatwiejszym dojeździe 
pogotowia do mieszkańców 
Buglowca. W swoim sprawoz-
daniu J. Sorychta podziękował 
wszystkim za cierpliwość i 
współpracę, a wybranej radzie 
życzył sukcesów „z korzyścią 
dla mieszkańców naszej małej 

dzielnicy”. A ci narzekają głównie na podwyżki: 
wody, wywozu szamba, podatków od nierucho-
mości i psów, których w dzielnicy jest sporo. 
Przekonywano, że tutejsi właściciele psów sami 
sprzątają po swoich czworonogach, inaczej niż 
mieszkańcy osiedli, co powinno mieć wpływ na 
ustalanie stawek. Jeden z uczestników zebrania 
poruszył również temat budynków po byłej remi-
zie oraz szkole. Ten ostatni przejęli harcerze, ale 

wbrew oczekiwaniom, nie dbają o obiekt, tak jak 
się spodziewano. — Nie byli nawet zainteresowani 
środkami Rady Dzielnicy — mówił J. Sorychta, 
a M. Śmigielski zapewniał, że intencje miasta 
były dobre, jednak kondycja harcerstwa, jest 
taka, a nie inna, więc należy zastanowić się nad 
dalszym losem obiektu. Raczej przesądzona jest 
też przyszłość budynku po byłej remizie, którego 
nie można wyburzyć, bo tak zdecydował konser-
wator zabytków. Pewne rozwiązania zapropono-
wał właściciel restauracji „Kobyłka”, z których 
być może wkrótce się wywiąże... M. Śmigielski 
mówił jeszcze o pracach w mieście – drogach, 
kanalizacji, specjalnej strefie ekonomicznej, 
a prowadzący zebranie radny Józef Piontek życzył 
nowej radzie, by zrobiła co najmniej raz tyle, ile 
ich poprzednicy. Wyzwanie to czeka RD w skła-
dzie: Paweł Wiercioch, Józef Sorychta (prze-
wodniczący zarządu), Zbigniew Stachoń, 
Piotr Piecha, Eugeniusz Starzec, Helmut 
Owczorz, Bronisław Magiera, Rudolf Starzec 
(przewodniczący rady), Mirosław Serwata, 
Krystyna Wadula, Zbigniew Groborz, Stani-
sław Serafin, Wojciech Gomółka, Grzegorz 
Procek, Zygmunt Pawliczek. 

Zebrzydowice
Spotkanie w Zebrzydowicach, które odbyło 

się w SP nr 12, przebiegło w dość specyficznej, 
jak na oficjalne zebranie wyborcze, rodzinnej 
i ciepłej atmosferze. Można było odnieść 
wrażenie, że w dzielnicy żyje się spokojnie, 
bezproblemowo, wszyscy sobie pomagają 
i są wobec siebie życzliwi...

Zebranie prowadził radny Stanisław Jaszczuk, 
a pod nieobecność prezydenta uczestniczył 
w nim wiceprezydent Michał Śmigielski. Te-
resa Knura, dotychczasowa przewodnicząca 
zarządu RD, w przedstawionym sprawozdaniu 
z działalności rady przypomniała, że głównym 
celem, była integracja środowiska. Nie dziwiło 
zatem, że większość działań podejmowanych 
w czasie kadencji miało na celu zacieśnianie 
więzi między mieszkańcami. Wśród tych inicja-
tyw znalazły się 4 korowody dzielnic, spotkania 
seniorów, festyny, biesiady śląskie, turnieje 
skata współorganizowane przez Związek Ho-
dowców Gołębi Pocztowych, pomoc społeczna 
oraz odwiedziny u najstarszych jubilatów. RD 
współorganizowała uroczystość nadania SP 12 
imienia kardynała Wyszyńskiego, zajmowała się 
zakupem huśtawek dla przedszkola, organizacją 
wycieczek dla szkoły i wspierała wymianę okien 
w SP 12, a także modernizację przyszkolnego 
boiska. W dzielnicy zainstalowano progi na 
ulicach Buhla i Krzywej, zamontowano 2 lustra 
przydrożne i 7 punktów świetlnych, zakupiono 3 
namioty foliowe na festyny, utwardzono 3 drogi 
metodą gospodarczą. Sprawozdanie zakończyło 
się uroczystymi podziękowaniami oraz wręcze-
niem dyplomów i kwiatów wiceprezydentowi 
Śmigielskiemu, radnym RD, przedstawicielom 
Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Przyjaciół 
Zebrzydowic, dyrekcji szkoły, przedszkola, 
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harcerzom oraz osobom prywatnym. 
Pierwsze pytanie w dyskusji zadano dopiero 

po kilkakrotnych namowach prowadzącego 
zebranie, a dotyczyło ono wznowienia budowy 
kanalizacji. Wiceprezydent Śmigielski zapewnił, 
że rozpoczęcie robót powinno nastąpić już na 
przełomie lipca i sierpnia. Duże wątpliwości 
mieszkańców budziła sprawa przekwalifikowania 
gruntów i błędy w studium zagospodarowania 
przestrzennego wyłożonym w Urzędzie Miasta. 

Większość zgłaszanych problemów dotyczyła 
dróg i bezpieczeństwa na nich. Postulowano za-
montowanie skrzynki na fotoradar w okolicach 
szkoły podstawowej, skarżono się na brak świateł 
na przejściach dla pieszych, nieutwardzoną drogę 
i pobocze do Orzepowic oraz na brak progów  
zwalniających na ulicy Malinowej. Zwrócono też 
uwagę na uciążliwe drzewa przy ulicy Zebrzydo-
wickiej, które utrudniają widoczność, a opadające 
liście zaśmiecają rynny domów oraz na zagrożenia 
bezpieczeństwa na chodniku pod wiaduktem. 
Spośród innych tematów podjętych przez miesz-
kańców trzeba wymienić konieczność naprawy 
złamanego krzyża w kapliczce przy szkole, wysokie 
ceny wody, wysokość renty planistycznej, problemy 
z zasilaniem, brak koszy na śmieci czy składowi-
sko asfaltu przy jednej z posesji. Pytano również 
o budowę sali gimnastycznej przy miejscowej szko-
le, jednak wiceprezydent nie pozostawił miesz-
kańcom większych nadziei na szybką realizację 
inwestycji. Jeden z mieszkańców wyraził obawy, 
że wiele ze zgłaszanych problemów nie zostanie 
rozwiązanych, bo są to sprawy zgłaszane corocznie 
i corocznie padają te same obietnice. Dyskusję 
zakończył wiceprezydent Śmigielski, informując 
o planach stworzenia Aglomeracji Rybnickiej, 
powołania urzędu celno–skarbowego w Rybniku 
oraz o znacznych wzrostach cen gruntów w dziel-
nicach skanalizowanych.

W wyborach członków nowej RD wzięło udział 
77 osób. W skład nowej rady, do której kandydo-
wało zaledwie 16 osób, weszli: Bronisław Dra-
biniok (przewodniczący rady), Kazimiera 
Musiolik, Teresa Knura (przewodnicząca 
zarządu), Irena Serwotka, Jerzy Cichecki, 
Andrzej Tomanek, Maria Gajer, Felicja He-
nek, Karol Knesz, Eryk Bombik, Wiesława 
Polak, Henryka Falfus, Józef Pawliczek, 
Mirosław Bieniek, Cecylia Wypior.

Kamień
Na zebraniu w Szkole Podstawowej nr 

28 zebrało się prawie 150 mieszkańców 
tej dzielnicy. Prowadził je radny Tadeusz 
Gruszka, a samorząd miasta reprezen-
tował wiceprezydent Michał Śmigielski. 
W sprawozdaniu z działalności Rady Dzielnicy 
dotychczasowa przewodnicząca zarządu Ewa 
Szpitalny przedstawiła zadania, jakie udało się 
zrealizować: systemem gospodarczym utwardzo-
no kilku dróg (ulice Falista, Sikorskiego, Miła), 
a przewodnicząca apelowała do przyszłej rady, 
by trzymać się dotychczasowego harmonogra-
mu robót i je kontynuować. Mówiła też o kilku 

nowych punktach świetlnych, współpracy z 
dzielnicowymi organizacjami, szkołą, wspólnym 
przygotowywaniem imprez itp. W czasie, kiedy 

komisja skrutacyjna przygotowywała list wybor-
cze, na których znalazły się nazwiska podanych 
z sali kandydatów, wiceprezydent Śmigielski 
przedstawił najważniejsze miejskie inwestycje, 
w tym stan robót kanalizacyjnych, prace przygo-
towawcze w specjalnej strefie gospodarczej, gdzie 
funkcjonuje już kilka podmiotów, mówił też 
o inwestycjach drogowych oraz uwarunkowanej 
budową kanalizacji podwyżce cen odbioru ście-
ków. Mieszkańcy pytali, czy fakt, że 1/3 dzielnicy 
została  skanalizowana jeszcze przed podjęciem 
wielkiej inwestycji kanalizacyjnej dofinanso-
wanej przez UE, nie powinno skutkować dla 
nich obniżeniem ceny za odbiór ścieków. Jak 
tłumaczył wiceprezydent M. Śmigielski, jest to 
niemożliwe, choćby ze względu na solidaryzm 
społeczny – wszyscy mieszkańcy finansują in-
westycję jednej dzielnicy, a ta zrewanżuje się 
przy innej okazji. Temat dróg wywołał dyskusję 
o śladzie planowanej drogi Pszczyna – Racibórz 
przebiegającym przez teren nad bogatymi pokła-
dami węgla i sporze na ten temat z kop. „Chwa-
łowice”, która chciałaby plany drogi zmienić. Jak 
powiedział M. Śmigielski, istnieją na to szanse, 
pod warunkiem, że koszty wszystkich zmian, 
w tym planów przestrzennego zagospoda-
rowania czy aneksu  projektu przekazanego 
instytucjom unijnym, bo inwestycja ta oczekuje 
na konkurs  na unijne dofinansowanie, pokryje 
kopalnia. Nie mogło zabraknąć pytania o przy-
szłość utożsamianego z dzielnicą, a podupa-
dającego ośrodka rekreacyjnego w Kamieniu. 
Istnieje koncepcja jego rewitalizacji, w ramach 
której konieczne jest zmniejszenie niecki basenu 
i wykorzystanie jego części na boisko do np. do 
plażówki, modernizacji boisk, w tym pokrycie 
jednego sztuczną nawierzchnią i, generalnie, 
reaktywacja obiektu jako ośrodka treningowego 
dla zorganizowanych grup sportowych. Funkcja 
ta nie kolidowałaby z drugą – piknikowo–roz-
rywkowo–rekreacyjną dla mieszkańców miasta 
i regionu. Jednak mieszkańcy nie sięgają wy-
obraźnią tak daleko – póki co marzą o wykoszo-
nej trawie i niezdewastowanych ławkach... Oży-
wioną dyskusję wywołuje też problem słabego 

skomunikowania Kamienia z centrum miasta, 
zarówno jeśli chodzi o autobusy miejskie (brak 
możliwości powrotu z centrum późnym wieczo-

rem), jak i drogi. Wyłączenie 
z ruchu np. ul. Mikołowskiej 
powoduje odcięcie Kamienia 
do miasta. Bitwę o drogę  np. 
przez las w stronę Golejowa 
mieszkańcy dzielnicy prze-
grali kilka lat temu, bo część 
z nich nie chciała dopuścić 
do dewastacji środowiska 
naturalnego i sugerowała 
wykorzystanie śladu starej 
drogi przez Książenice na 
terenie gminy Czerwion-
ka–Leszczyny z wylotem 
w Ochojcu. Ta koncepcja jest 
wśród mieszkańców Kamie-

nia żywa do dziś i chodziłoby tylko o współpracę 
ze starostwem powiatowym i realizacja wspólnej 
inwestycji. Zgłoszono też kilka innych uciążliwo-
ści: brak punktu doładowań e–karty, potrzebę 
wycięcia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 
dwu akacji w rejonie skrzyżowania ulic Ho-
telowej, Robotniczej i Arki Bożka, wskazano  
na równie niebezpieczne skrzyżowanie ulic 
Szewczyka, Willowej, Brzozy, gdzie dochodzi do 
wielu wypadków (prawdopodobnie powstanie 
tam rondo) czy konieczność ograniczenia ruchu 
TIR–ów w kierunku Knurowa przez Rondo  
Ukraińskie.  Nie pominięto też sprawy odbioru 
śmieci, a wiceprezydent Śmigielski przybliżył 
obecnym założenia planowanej ustawy, która 
za ich transport i utylizację uczyni odpowie-
dzialnym miasto, co wyeliminuje indywidualne 
umowy mieszkańców z firmami.

Nową Radę Dzielnicy stworzyli: Marek Krzy-
żowski, Józef Piontek, Krystyna Burzawa 
(przewodnicząca zarządu), Jerzy Dyka, 
Tadeusz Szydło, Krystyna Kostecka, Gerard 
Paszek, Ewald Długosz (przewodniczący 
rady), Leszek Żmudka, Eugeniusz Jarosz, 
Eugeniusz Pluta, Ewa Gańczorz, Joanna 
Porszke, Benedykt Kołodziejczyk, Danuta 
Kołodziejczyk.

Rybnicka Kuźnia
W tej jednej z najmniejszych dzielnic mia-

sta w wyborczym spotkaniu w Gimnazjum nr 
4  wzięło udział blisko 80 osób. Sprawozdanie 
z czteroletniej działalności ustępującej rady 
przedstawił przewodniczący jej zarządu i radny 
miejski Henryk Wilk, który mówił m.in. o zbudo-
waniu toru do speedrowera i urządzeniu terenu 
wokół niego. Wszystko wskazuje jednak na to, że 
najciekawsze i największe rzeczy dziać się będą 
w tej dzielnicy w najbliższej przyszłości. 18 kwiet-
nia rozpoczęto tu oficjalnie budowę kanalizacji, 
która planowo powinna się zakończyć wiosną 
2008 roku. Kolejną dużą inwestycją może być 
podłączenie większości prywatnych budynków 
do ciepłowniczej magistrali, choć do tego jeszcze 
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Święto Konstytucji 3 Maja

Przypominamy, że 2 maja przypada Dzień Flagi Narodowej!
Wywieśmy ją już tego dnia, by w trzeciomajowe święto nie zabrakło w mieście biało–czerwonych barw!

W większości dzielnic ukonstytuowały się już zarządy i rady dzielnic, przedstawiamy więc 
nazwiska przewodniczących, których wybrano już po ukazaniu się kwietniowej „GR”:  

Boguszowice Stare – przewodniczący rady Jan Mura, przewodniczący zarządu Michał We-
ngerski. Meksyk – przewodniczący zarządu Roman Widerski. Chwałęcice – przewodniczący 
zarządu Andrzej Gaszka, przewodniczący rady Bogdan Kloch. Ochojec – przewodniczący rady 
Krzysztof Szafraniec. Golejów – przewodniczący zarządu Ginter Zaik. Orzepowice – przewod-
niczący zarządu Jerzy Lazar, przewodniczący rady Janina Jurkowska. Niedobczyce – przewod-
niczący zarządu Adam Niespodziany, przewodniczący rady Czesław Dobrowolski. Niewiadom 
– przewodniczący zarządu Tadeusz Białous, przewodniczący rady Adam Kopka.  

daleka droga. Przez Kuźnię przebiega ciepłociąg 
należący do PEC–u i jeśli większość mieszkańców 
przyłączy swe domy do niego, Kuźnia ma szansę 
zostać najbardziej ekologiczną dzielnicą Rybnika. 
Na razie, jak mówił Henryk Wilk, wnioski w tej 
sprawie złożyli właściciele 110 posesji. W czasie 
niedawnego spotkania przedstawiciele PEC-u 
zdeklarowali, że ich firma jest gotowa na własny 
koszt opracować projekt techniczny ciepłowni-
czego rurociągu. Rolą m.in. dzielnicowego samo-
rządu będzie natomiast zgromadzenie funduszy 
potrzebnych do jego zrealizowania. H. Wilk 
zapowiedział, że o pomoc w ich zdobyciu zwróci 
się do ekologicznej fundacji Ekoterm Silesia. 
W planach dzielnicy jest też kilka mniejszych in-
westycji, m.in. budowa bieżni lekkoatletycznej na 
boisku G–4, zbudowanie przy szkole niewielkiego 
ronda. Planuje się również zbudowanie amfite-
atru w sąsiedztwie toru do speedrowera. Wilk 
wspomniał też o dobroczynnej roli związanej 
terytorialnie z tą dzielnicą elektrowni „Rybnik”, 
która m.in. finansuje dzielnicowe festyny, opła-
cając występujące na nich zespoły.

W czasie bardzo spokojnej dyskusji miesz-
kańcy pytali m.in. o podatek od nieruchomości, 
który muszą płacić za grunty, na których stoją 
ich garaże. Są one usytuowane pod liniami 
wysokiego napięcia i zdaniem niektórych 
mieszkańców podatek za nie powinien być 
niższy niż gdzie indziej. — Przynajmniej nie 
rosną tam samosiejki i nie trzeba tego kosić 
— argumentował mężczyzna w średnim wieku. 
Biorący udział w zebraniu zastępca prezyden-
ta miasta Michał Śmiegielski odpowiedział, 
że w tym przypadku o różnicowaniu stawek 
podatku nie może być mowy. 

Nieco więcej emocji wzbudziła sprawa popa-
dającego w ruinę budynku przy ul. Rybackiej, 
gdzie rzekomo od czasu do czasu bawią się dzie-
ci. Henryk Wilk poinformował mieszkańców, 
że rada dzielnicy zwróciła się w tej sprawie do in-
spektora nadzoru budowlanego, ale okazało się, 
że nawet dla niego prywatny właściciel budynku 
jest nieuchwytny. — To są papierki, a jak dojdzie 
do tragedii to kto będzie winien? — zapytał re-
torycznie ktoś z sali. Mieszkańcy zwracali też 
uwagę na plagę plądrujących dzielnicę złomiarzy 
i wałęsającej się, głównie na ul. Maksymiliana, 
młodzieży, która nie stroni od używek.

Jeden z kierowców zwrócił uwagę na koniecz-
ność naruszania przepisów ruchu drogowego 
na ul. Mglistej, gdzie na stosunkowo długim 
odcinku jezdni jest wymalowana podwójna linia 
ciągła, a mimo to kierowcy parkują tam swoje 
samochody wzdłuż drogi, zmuszając innych do 
przejeżdżania linii. Skarżono się też na prze-
jeżdżające przez dzielnicę, mimo ograniczenia 
tonażu do 3,5 t, wielkie, 40–tonowe ciężarówki, 
co związane jest z gruntownym remontem 
ul. Gliwickiej. 

Do 15–osobowej rady dzielnicy zgłoszono 20 
kandydatów, uprawnionych do głosowania było 
77 mieszkańców, ważnych głosów doliczono 
się 72. W skład rady weszli: Jan Rorat (prze-
wodniczący rady), Stefan Wróbel, Roman 
Bober, Teresa Jakóbczyk, Henryk Smołka, 
Henryk Wilk, Lucyna Dziemidowicz, Kry-
stian Matlanga, Adam Tołłoczko, Bronisław 
Dziewior, Bernarda Kutek, Jerzy Łatacz, 
Jarosław Obrodzki, Joanna Sokołowska, 
Wiesław Grabowski.

(S), (r), D, (T), Cz, Fr

dokończenie ze str. 15

Wokół spraw ważnych...

Autobusy wróciły na Plac Wolności
Od połowy kwietnia autobusy komunika-

cji miejskiej kursują przez zmodernizowa-
ny Plac Wolności. Od tego czasu obowiązuje 
również nowy rozkład jazdy, który znaleźć 
można na stronie: www.ztz.rybnik.pl/rj2.php

Ze stanowiska 1 odjeżdżają autobusy wra-
cające do DKM w stronę ronda Gliwickiego: 
linie 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 17, 18, 19, 22, 40.

Ze stanowiska 2 – autobusy wyjeżdżające 
z DKM, kursujące przez Plac Wolności i dalej 
po trasie: linie 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 40, 
41, 43, 48. 

Ze stanowiska 3 – autobusy kursujące po 
trasie przez Plac Wolności oraz zjeżdżające do 
DKM przez miasto: linie 5, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 
22, 32, 41, 43, 46, 48. 

UWAGA!!! 
Przez Plac Wolności nie kursują linie 2, 16, 

23, 28, 45, 47, 49, 51, 52 ; linie organizowane 
przez MZK 311–A, –B, –C, E3, a także linia 
PKS do Wodzisławia Śląskiego. Linie te kursują 
dotychczasowymi trasami.    

Nadal będą funkcjonowały przystanki przy 
ul. Kościuszki, Chrobrego i 3 Maja. 

Nominacja do „Złotych Formatów”
Strona internetowa miasta www.rybnik.

pl znalazła się, jako jedna z pięciu, wśród 
nominowanych do ogólnopolskiej nagrody 
„Złote Formaty”. Konkurs „Złote Forma-
ty”, organizowany jest w ramach I Festiwalu 
Promocji Miast Polskich, a jego celem jest 
uhonorowanie wyróżniających się projektów 
służących promocji miast. Organizatorem 
i pomysłodawcą imprezy jest Grupa Ströer 
w Polsce, jeden z liderów reklamy zewnętrznej 
w Polsce i Europie. Patronat honorowy nad 
festiwalem objął Związek Miast Polskich. 

Rybnicka strona konkurowała z serwisami 
Krakowa, Łodzi, Częstochowy i Niepołomic, 
a rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 18 kwiet-
nia w Warszawie, drugiego dnia Festiwalu Pro-
mocji Miast Polskich. Niestety, na zwycięstwo 
przyjdzie jeszcze poczekać...
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• Rynek, godz. 9.50 – zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji i mieszkańców miasta na Rynku; 
intrada w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik”; wysłuchanie hymnu państwowego; wystą-
pienie okolicznościowe prezydenta miasta; złożenie kwiatów pod tablicą Powstań Śląskich; przemarsz 
do bazyliki 

• Bazylika pod wezw. św. Antoniego, godz. 10.30 – uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny z udzia-
łem chóru „Cantate Deo” z Rybnika i Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik”

Skrótem...
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— Mieszkańcy Gotartowic obda-
rzyli pana zaufaniem po raz trzeci...

— Leszek Kuśka: I za to zaufa-
nie jestem im bardzo wdzięczny.  
Z wieloletniego doświadczenia 
wiem jednak, że łatwo jest je stracić. 
Mieszkańcy dzielnic, szczególnie 
tych o wiejskim charakterze, trak-
tują przewodniczącego zarządu jak 
„wójta” czy „sołtysa”, przypisując 
mu, a także radzie dzielnicy, kom-
petencje większe niż w rzeczywisto-
ści mamy. Dzielnica jest jednostką 
pomocniczą gminy czyli w przypad-
ku Rybnika – miasta i jej głównym 
zadaniem jest tworzenie warunków 
dla uczestnictwa jej mieszkańców  
w realizacji zadań miasta. RD nie 
ma możliwości decyzyjnych, ale ma 
obowiązek zapewnienia mieszkań-
com udziału w rozpatrywaniu ważnych dla nich spraw, choćby poprzez organi-
zację konsultacji. Zadaniem rady jest również organizowanie wspólnych prac  
i samopomocy mieszkańców, współpraca z jednostkami organizacyjnym 
miasta i innymi podmiotami oraz działanie na rzecz rozwoju samorząd-
ności. Nie może decydować, jakie inwestycje będą w dzielnicy realizo-
wane, ale może za pewnymi przedsięwzięciami lobbować i je wspierać,  
a potem sprawować nad nimi społeczny nadzór. Członkowie rad dzielnic 
chętnie wspomogą załatwienie jakiejś indywidualnej sprawy mieszkańca 
odpowiednią informacją czy ewentualnym pośrednictwem miedzy nim  
a urzędnikiem, ale nie mają kompetencji, by podejmować urzędowe 
decyzje. Rada, w imieniu mieszkańców, może wydawać opinie m.in. w 
zakresie planu zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji różnych 
obiektów i zmiany ich przeznaczenia, prac konserwatorsko–porządkowych, 
w tym remontów dróg, przebiegu przez dzielnice tras komunikacji miej-
skiej, utrzymania czystości czy nadawania nazw ulic. Wierzę, że opinie takie 
pomagają miastu w podejmowaniu decyzji, jeśli tylko nasze argumenty są 
rozsądne, a siła przebicia dość mocna. Przewodniczący zarządu dzielnicy nie 
jest przedstawicielem Urzędu Miasta w dzielnicy, ale głosem mieszkańców  
w sprawach dla nich ważnych.

Chciałbym dodać, że każde posiedzenie organów dzielnicowego samo-
rządu jest jawne i może w nim uczestniczyć każdy mieszkaniec. Członkowie 
rady będą chętnie przyjmować wszystkie uwagi w czasie wyznaczonych 
comiesięcznych spotkań, a gdy sprawa będzie pilna – również poza nimi.

— Zadaniem RD jest również dążenie do rozwoju samorządności i integra-
cja mieszkańców wokół idei społeczeństwa obywatelskiego. Jak zamierzacie 
to zadanie realizować w Gotartowicach? 

— Jesteśmy niedużą dzielnicą i pewne formy działalności już wyczerpały 
swoja formułę. Dlatego, obok współpracy z naszymi organizacjami społecz-
nymi i placówkami – harcerzami, Kołem Gospodyń Wiejskich, OSP, klubem 
sportowym czy szkołą – zamierzamy utworzyć „trójkąt sąsiedzki” i zbliżyć 
do siebie trzy dzielnice: Gotartowice, Kłokocin i Ligotę–Ligocka Kuźnię. 
Jesteśmy już po pierwszych rozmowach – wydaje się, że idea połączenia 
naszych potencjałów, a dzielenia kosztów, padła na urodzajny grunt. Chodzi 
nie tylko o działania kulturalne i społeczne jak turnieje międzydzielnicowe czy 
wzajemne prezentacje zespołów artystycznych w sąsiednich dzielnicach, ale 
dzielenie się doświadczeniem w zarządzaniu dzielnicą czy wspólne zabieganie 
o realizacje przedsięwzięć np. drogowych czy komunalnych.

— Wprawdzie debiutuje pan 
na funkcji przewodniczącego 
Zarządu Dzielnicy Kłokocin, 
co nie znaczy jednak, że bra-
kuje panu samorządowego 
doświadczenia...

— Zygmunt Kula: Myślę, 
że nabyłem go pełniąc przez 
ostatnie kadencje funkcję 
zastępcy. Od 17 lat jestem 
również dyrektorem Ze-
społu Szkół Budowlanych  
w Rybniku, a liczba uczniów 
w szkole to połowa mieszkań-
ców Kłokocina. Problemów,  
z którymi trzeba się zmierzyć 
jest naprawdę dużo, tak więc 
samorządowe i szkolne do-
świadczenia na pewno się 
uzupełniają. 

— Jako nowy przewodniczący czym pan chce kłokocian zaskoczyć?
— Może nie zaskoczyć, ale sprawić, by nastąpiło zbliżenie Rady 

Dzielnicy do jej mieszkańców. Chciałbym ich przekonać, że mają 
wpływ na to, co się w naszej dzielnicy robi i jak ona wygląda. Wy-
brana do RD „15” to osoby najaktywniejsze, ale one muszą czuć,  
że ktoś tę aktywność popiera i jej chce. Uważam, że należy rozpocząć 
od wprowadzenia polityki informacyjnej, by mieszkańcy wiedzieli  
o naszych planach i działaniach w dzielnicy. Już wyszedł pierwszy 
numer naszego biuletynu „Kogucik”, w którym będziemy zamieszczać 
najważniejsze, przydatne dla mieszkańców informacje. Gazetka ta 
będzie witryną również dla naszych organizacji społecznych, zespołów 
artystycznych i wszystkich grup, które mają coś do zaproponowania.  
W wielu środowiskach dużo się robi, ale w dzisiejszych czasach trzeba to 
jeszcze zaprezentować ludziom. Chciałbym zaktywizować mieszkańców 
bloków, którzy nie mają swojego reprezentanta w radzie, a wiem, że 
nie brakuje tam problemów. Podobnie młodzież – chcemy poznać jej 
problemy, propozycje, zamierzenia, zintegrować i zachęcić do pracy na 
rzecz swojej dzielnicy. Należy zadbać, aby miejscem spotkań nie były 
tylko przystanki autobusowe, a jeżeli już, to aby sami zadbali o to, aby 
nie były niszczone i dewastowane przez równieśników. Do młodszych 
mieszkańców może lepiej dotrzemy przez stronę internetową. Wspólnie 
z sąsiednimi dzielnicami zastanawiamy się nad formami współpracy, 
planujemy też pogłębienie kontaktów z podmiotami gospodarczymi 
funkcjonującymi w naszej dzielnicy, a z wyliczeń wynika, że jest ich 
zaskakująco dużo...

— Jakie problemy w dzielnicy uważa pan za najpilniejsze do roz-
wiązania?

— Nie będę oryginalny, gdy powiem, że w fatalnym stanie są nasze 
drogi. Pilnie trzeba zmodernizować wiadukt na ul. Włościańskiej  
i odciążyć ul. Rycerską od ruchu ciężkich samochodów zmierzających 
do oczyszczalni ścieków Best–Eko, bo ta droga do takiego ruchu 
po prostu się nie nadaje; byłoby to możliwe poprzez wydłużenie ul. 
Poligonowej. Wspólnie z Gotartowicami rozważamy możliwości 
udrożnienia ul. Szybowcowej, „wspólne” mamy też dzikie wysypisko 
śmieci, a wiadomo – problemy zbliżają.

— Obu przewodniczącym życzymy ich rozwiązania i realizacji 
wszystkich planów.

Rozmawiała : (r)

Dzielnica – jednostką pomocniczą

O możliwościach i zadaniach dzielnicowego samorządu rozmawiamy z przewodniczącymi zarządu  
sąsiadujących z sobą dzielnic: Gotartowic – Leszkiem Kuśką i Kłokocina – Zygmuntem Kulą. 

Leszek Kuśka (z lewej) i Zygmunt Kula chcą zaktywizować mieszkańców i wspierać lokalne 
inicjatywy.                                                                                                                       Zdj.: s



 W dyskusji biorą aktywny udział samorzą-
dowcy gmin i powiatów zrzeszonych w Związku 
Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybni-
ku, którzy w wypracowanym i przekazanym 
odpowiedzialnemu za przygotowanie ustawy 
wojewodzie śląskiemu stanowisku, opowiadają 
się m.in. za uwzględnieniem w niej aglomera-
cyjnego charakteru Rybnika. Samorządowcy 
zdają sobie sprawę z obowiązków, jakie usta-

wa nałoży na objęte nią obszary, jednak to 
szczególne prawa jakie mogą z niej wynikać, 
przekonują o konieczności podjęcia starań, by 
w tym dokumencie zaistnieć. Chodzi głównie 
o szerszy dostęp do unijnych pieniędzy, a więc 
szybszego rozwoju i łatwiejszego, bo wspól-
nego, rozwiązywania problemów aglomeracji 
liczącej 650 tys. mieszkańców.

Kolejnym krokiem w dyskusji było spotkanie 
w rybnickim Urzędzie Miasta, na którym omó-
wiono możliwości funkcjonowania Aglomeracji 
Rybnickiej jako jednolitego podmiotu oraz 
podjęcie działań mających na celu wpisanie 
aglomeracji do ustawy metropolitalnej. Osobi-
ście zaangażowany w sprawę upodmiotowienia 
istniejącej praktycznie Aglomeracji Rybnickiej 
jest prezydent Adam Fudali, który uważa, 
że skupiska miejskie nieuwzględnione w usta-
wie są skazane na marginalizację. W spotkaniu, 
obok samorządowców subregionu zachod-
niego, udział wzięli śląscy parlamentarzyści, 
a także wojewoda śląski i wicemarszałek woj. 
śląskiego. Materiałem wyjściowym do dyskusji 
było zlecone przez miasto, przywoływane już 
w „GR”, naukowe opracowanie „Aglomeracja 
Rybnicka. Zarys typologii osadniczej” autorstwa 
dr. Roberta Krzysztofika z UŚl. Autor dowo-
dzi, że Rybnik wraz z okolicznymi miastami 
oraz gminami stanowi przykład dosłownej 
aglomeracji policentrycznej z trzema główny-
mi rdzeniami miejskimi, którymi są –  oprócz 
uprzywilejowanego, choć nie dominującego 
Rybnika – Jastrzębie i Racibórz. Z opracowa-
nia wynika, że praktycznie istniejąca aglomera-
cja spełnia wszelkie warunki – demograficzne, 
przestrzenne, gospodarcze i społeczne – by bez 
kompleksów starać się o zaistnienie w ustawie. 
Wojewoda Tomasz Pietrzykowski ma do tych 
aspiracji stosunek raczej sceptyczny, choć, jak 
powiedział, jest zdecydowanym orędownikiem 
integracji obszarów miejskich ułatwiającej 
wprowadzenie np. spójnej strategii gospo-
darczej czy promocji regionu. Na tym etapie 
prac nad ustawą, która przewiduje powstanie 
od 9 do 12 obszarów metropolitalnych w całej 
Polsce (w tym Aglomerację Śląską złożoną 

z 17 miast Śląska i Zagłębia, aglomeracje 
trójmiejską, wrocławską, krakowską, a nawet... 
rzeszowską i in.), wojewoda nie widzi w niej 
miejsca dla Aglomeracji Rybnickiej. Opo-
wiada się jednak za formułą otwartą, z czego 
z czasem i po spełnieniu wszystkich kryteriów 
(dotąd nie do końca jasnych), obszary dotąd 
pominięte mogłyby skorzystać. Widzi też inne 
niż ustawa metropolitalna formy integracji, 

jak związki komunal-
ne, a w ich ramach 
wspólne przedsięwzię-
cia komunikacyjne, 
inwestycyjne, oświa-
towe itp. Wojewoda 
jest zdania, że zapisy 
premiujące zrzesza-
nie się gmin powinny 
się znaleźć w nowej  
lub znowelizowanej 
ustawie samorządo-
wej, bo aktualna jest 
już anachronizmem. 
Prezydent A. Fudali 
przypomniał o istnie-
niu Związku Subre-
gionu Zachodniego 
i jego działaniach na 
rzecz integracji, lecz 
ustawa nadawać będzie wpisanym do niej 
aglomeracjom uprzywilejowany status, czego 
nie daje związek gmin. Kilku samorządowców  
zastanawiało się nawet, czy aby formuła takiego 
związku się nie wyczerpała. 

Wojewoda wyraził też wątpliwość czy po-
szczególne gminy wchodzące w skład aglome-
racji byłyby gotowe do zrzeczenia się części 
własnych kompetencji i ambicji na rzecz szer-
szej społeczności – czy jedno miasto zgodziłoby 
się na budowę stadionu nie na jej terenie, ale 
obok, gdzie funkcjonuje dobra drużyna, na 
uczynienie jednej z gmin ośrodkiem szkolnic-
twa wyższego, z innej centrum kulturalnego itp. 
Jak mówił, jest też mało prawdopodobne, by 
raciborzanie zaakceptowali fakt, że są miesz-
kańcami Aglomeracji Rybnickiej. I tu dygresja 
– jak w takim razie, w świetle historycznych 
podziałów, mieszkańcy Sosnowca i Dąbrowy 
Górniczej zaakceptują Aglomerację Śląską? 
Wydaje się, że w obszarze, gdzie celem nad-
rzędnym jest rozwój cywilizacyjny, do którego 
droga wiedzie poprzez integrację, kwestie 
mentalności nie powinny być przywoływane 
jako argument negatywny, a różnice – raczej 
całość wzbogacać.

Większość uczestników opowiadała się 
zdecydowanie za integracją – samorządowcy 
w ramach ustawy, politycy rozważali inne jej 
formy. Wicemarszałek Sławomir Kowalski 
opowiedział się za zrównoważonym rozwo-
jem województwa. Senator Jerzy Szymura 
zauważył, że debata ta wpisuje się w ważną 
dyskusję na temat przyszłej koncepcji rozwoju 
regionalnego, podkreślając  konieczność iden-
tyfikacji naszego regionu na mapach świata. 
Trudno na nich zauważyć poszczególne miasta, 
o mniejszych gminach nie wspominając, ale 
aglomerację ze swoją specyfiką – jak najbar-
dziej. Do głosu tego dołączył swój prezydent 
Żor Waldemar Socha, przekonując, że większy, 
bardziej rozpoznawalny organizm lepiej wyko-
rzysta swoją szansę. Nie należy też obawiać się  
miasta – lokomotywy, jakim ze względu na swój 

potencjał w przypadku powstania aglomeracji 
byłby Rybnik. Jeśli zostanie jak jest – to wła-
śnie on pozostanie największym beneficjen-
tem, choćby pomocy unijnej, bo otrzymują 
ją podmioty dające szanse na najlepsze ich 
wykorzystanie. Wojciech Maroszek z biura 
Związku Subregionu Zachodniego podkreślił 
rolę wspólnej oferty skierowanej do inwestorów 
– kiedy powstanie aglomeracja będzie obojętne 
na terenie jakiej gminy przedsiębiorca ulokuje 
swój kapitał, bo będzie on służył całej społecz-
ności. Poseł Andrzej Markowiak przestrzegał 
jednak przed negatywną motywacją starań 
o uznanie aglomeracji, jako obronę przed 
dominacją większych ośrodków... O obawie 
utraty tożsamości przez mniejsze jednostki 
i wchłonięcia ich przez silniejszych partnerów 
w ramach aglomeracji mówił poseł Krzysztof 
Gadowski, sugerując poszerzenie kompetencji 
stowarzyszeń i związków międzygminnych. 
Wiceburmistrz Czerwionki–Leszczyn Grzegorz 
Wolnik poruszył natomiast międzynarodowy 
aspekt integracji regionów, która mogłaby 
objąć również Ostrawę. Powstanie aglomeracji 
wiązałoby się z wieloma przedsięwzięciami 

Prezentacji dr. Roberta Krzysztofika słuchają prezydent Adam Fudali, wojewoda Tomasz 
Pietrzykowski i wicemarszałek woj. śląskiego Sławomir Kowalski.                   Zdj.: r

c.d. na stronie obok

Wokół aglomeracji
Polemiki wokół rodzącej się tzw. ustawy metropolitalnej są coraz żywsze i za-

kreślają szersze kręgi. Kryteria, według których dobiera się obszary mające być 
wymienione w dokumencie jako aglomeracje, są dla większości samorządowców 
z pominiętych w projekcie skupisk niejasne, a wybór nieadekwatny do stanu fak-
tycznego. Również Rybnik nie zasypia gruszek w popiele… 
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Realizację sieci kontynuować będzie wyłonione  
w przetargu  konsorcjum firm w składzie: KEM Sp. 
z o.o. z Dąbrowy Górniczej jako lider oraz Przed-
siębiorstwo Projektowania i Realizacji Obiektów 
Inżynierii Ochrony Środowiska „Akwedukt” Sp. z o.o.  
z Kielc oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego  
i Ochrony Środowiska „Buskopol” Spółka z o.o. z Buska 
– Zdroju. Kontrakt opiewa na kwotę ponad 21 mln 
euro i jest największym z dotąd podpisanych w ramach 
projektu dofinansowanego ze środków unijnych. Zakres rzeczowy 
obejmuje budowę ponad 70 km kanalizacji sanitarnej, 10 zbiorników 
retencyjnych oraz 13 przepompowni ścieków. W przetargu brało udział 
6 firm, a zwycięska oferta była niższa od kosztorysu inwestorskiego  
o 5 mln euro.

Plac budowy zostanie przekazany tuż, tuż, bo na przełomie kwietnia  
i maja br. Nim jednak ruszą roboty, wykonawcy chcą w terenie sprawdzić 
stan, zarówno ilościowy, jak i jakościowy, robót dotychczas wykonanych 
przez firmę Hydrobudowa 9, która nie tylko z umowy się nie wywiązała, 
ale zeszła z placu budowy bez przekazania inwestorowi dokumentacji. 
A nowy wykonawca obejmie gwarancją również roboty już wykonane. 
Liderująca konsorcjum firma KEM (nazwa od nazwiska i imion właści-
cieli – Krawczyk Elżbieta i Marian) wydaje się być przedsiębiorstwem 
o dużym potencjale – znajduje się w pierwszej „500” firm w Polsce, jej 
obroty w w 2004 r. wyniosły 660 mln zł, dysponuje własnym sprzętem, 
transportem i materiałami. Dwie pozostałe są w Rybniku już znane  
i to z dobrej strony – firma „Akwedukt” była współwykonawcą sieci  
w Popielowie i Radziejowie, włączyła się też efektywnie w odtwarzanie 
dróg po robotach kanalizacyjnych w najtrudniejszym momencie. Dziś 
cały swój potencjał ma ulokowany w Rybniku. „Buskopol” przeżywał 
trudne chwile jako partner firmy PRInż. z Katowic, która ogłosiła 
upadłość. Jak mówił szef Biura Realizacji Projektu Marek Chrószcz, 
„Buskopol”, w stosunku do miasta jako inwestora, zachował się fair... 
Firmy zapewniły, że planowany na koniec września 2009 (Niedobczyce, 
Niewidom, zaś Paruszowiec – Piaski – rok wcześniej) termin zakończenia 
robót zostanie przyspieszony.

Prezydent Adam Fudali podkreślił konieczność dobrej współpracy 
wykonawców z mieszkańcami, dla których roboty kanalizacyjne stanowią 

dużą uciążliwość. Ważną rolę, jako pośrednika między właścicielami 
posesji a wykonawcami, ma do spełnienia lokalny samorząd, a zarów-
no jego przedstawiciele, jak i mieszkańcy mogą być na swoim terenie 
najlepszymi „inspektorami nadzoru”. Zdanie to podzielił obecny na 
uroczystości podpisania umowy radny z Niedobczyc Henryk Cebula, 
którego mieszkańcy tej dzielnicy, a także przedstawiciele władz miasta 
pamiętają z aktywności na dzielnicowych zebraniach poświęconych pro-
blemowi kanalizacji. Teraz, już z pozycji radnego, będzie mógł włączyć 
się w rozwiązywanie konkretnych problemów z budową związanych. 
Pierwsze kontakty radnego z wykonawcami dobrze sprawie rokują.     

W spotkaniu uczestniczył również Andrzej Bartela, nowy pełno-
mocnik prezydenta ds. realizacji projektu, kiedyś, jako wiceprezydent 
Raciborza, pełniący podobną funkcję i nadzorujący z sukcesem reali-
zację inwestycji kanalizacyjnej współfinansowanej ze środków unijnych. 
A. Bartela jest inżynierem – mechanikiem, absolwentem Politechniki 
Wrocławskiej. Przez wiele lat był projektantem w raciborskim „Rafa-
ko”, pracował również w służbach handlowych przedsiębiorstw. Zna 
specyfikę projektów z udziałem środków unijnych i zdaje sobie sprawę 
z trudności przy ich realizacji, prowadzeniu dokumentacji czy rozlicza-
niu. Jest konsekwentny w działaniu, uważa, że wiele problemów można 
rozwiązać w spokojnej dyskusji. 

Kolejnym i ostatnim już kontraktem będzie umowa na dokończenie 
budowy kanalizacji w Orzepowicach i Zebrzydowicach. Ze względu na 
wiele pytań potencjalnych wykonawców na etapie zapoznawania się 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w ramach procedur 
przetargowych, przedłużono pierwotny termin zgłaszania ofert. Miejmy 
nadzieję, że wyłonieni wykonawcy będą ostatnimi – oby, wbrew przysło-
wiu, tylko do dwóch razy sztuka...                                                       (r)

Moment podpisania umowy.                                                                                                           Zdj.: r

c.d.ze strony obok
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natury organizacyjnej i technicznej, choćby 
daleko idącą współpracą przy ustanawianiu 
planów przestrzennego zagospodarowania, 
o czym wspomniał poseł Eugeniusz Wycisło. 
Poseł Grzegorz Janik przyznał, że podjęcie 
przez samorządowców działań dla zrównowa-
żenia silnej Aglomeracji Śląskiej jest absolutnie 
zasadne. By jednak lobbowanie w sejmie za 
rozwiązaniami korzystnymi dla potencjalnej 
Aglomeracji Rybnickiej odniosło skutek, po-
trzebne są konkretne efekty współpracy gmin 
świadczące już teraz o ich integracji, którą 

wystarczy ująć w ustawowe ramy. Podsumo-
wując dyskusję dr R. Krzysztofik apelował, by, 
dbając o dziedzictwo kulturowe, przełamywać 
bariery historyczne, wzajemne uprzedzenia, 
kompleksy wobec prężniejszych ośrodków 
oraz własne ambicje i działać wspólnie.  Naj-
lepiej w ramach ustawy metropolitalnej, bo 
ona da najszersze możliwości rozwoju. Pod 
dokumentem popierającym koncepcję ujęcia 
Aglomeracji Rybnickiej w tworzonej ustawie 
podpisali się przedstawiciele 19 jednostek 
samorządu terytorialnego. Stanowisko to 
zostało przekazane przedstawicielom rządu,  

w tym wojewodzie oraz pełnomocnikowi rzą-
du ds. samorządu Jarosławowi Zielińskiemu  
z MSWiA, marszałkowi województwa, Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej i innym podmio-
tom problemem zainteresowanym.

Póki co, wiele jest jeszcze pytań i wątpli-
wości zarówno co do treści przygotowywanej 
ustawy, jak i formy funkcjonowania obszarów 
metropolitalnych i aglomeracyjnych. Ale, jak 
uważają samorządowcy, to ostatni moment, by 
na „metropolitalny” pociąg się załapać...

(r)

Już niedługo Niedobczyce, Niewiadom 
oraz Paruszowiec – Piaski, a więc dzielnice,  
w których przerwano roboty kanalizacyjne, znów 
staną się placem budowy. W przedświątecznym 
tygodniu w Urzędzie Miasta podpisano umowę 
na dokończenie prac z nowym wykonawcą.

Dokończenie robót kanalizacyjnych

Do dwóch 
razy sztuka...



W ciągu trzech dni trwania imprezy przez 
halę sportową oraz dziedziniec Zespołu Szkół 
Ekonomiczno–Usługowych przewinęło się ok. 
10 tys. zwiedzających. Choć od dłuższego czasu 
producenci i dystrybutorzy materiałów budowla-
nych specjalnej promocji nie potrzebują, wśród 
ponad 100 wystawiających się firm zaprezento-
wała się i branża budowlana. Jak zawsze, wielu 
było wytwórców okien i stolarki drzwiowej, no-
woczesnych systemów sanitarnych i grzewczych, 
w tym z wykorzystaniem 
energii słonecznej, pieców 
ekologicznych co., wyro-
bów branży metalowej 
i kowalstwa artystycznego, 
branży instalacyjnej, ka-
mieniarskiej, technik ocie-
plania, ale również usług 
bankowych, stolarskich, 
szklarskich i in. Duża część 
firm oferowała nowoczesne wyposażenie wnętrz 
– rolety, podłogi, kominki, meble ogrodowe, 
schody z różnych materiałów itp.  

Giełdzie towarzyszyło seminarium „Wspar-
cie dla przedsiębiorców z funduszy unijnych 
w latach 2007–2013”, prowadzone przez 
Iwonę Czaplikowską, kierownika Regional-
nego Punktu Konsultacyjnego Górnośląskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach 
– instytucji zarządzającej środkami unijnymi. 
I. Czaplikowska omówiła priorytety w podziale 
funduszy, wymogi dla wnioskodawców, pro-
cedury preselekcji, zasady pomocy publicznej 
i zakres pomocy finansowej, zachęcając, by 
decydować się jak najszybciej, gdyż w ostatnich 
latach chętnych jest już więcej niż możliwości 
finansowych. Na razie jednak nie podała 
żadnych wiążących terminów składania wnio-

sków. Prelegentka przyznała, 
że największe szanse mają 
firmy najlepsze i najbogatsze 
– pieniądze unijne nie mogą 
być przeznaczane na ratowa-
nie firm niewydolnych, ale 
dla przedsięwzięć innowacyj-
nych, wpisujących się w plan 
rozwoju całego regionu i dających gwarancję, 
że środki te nie zostaną zmarnowane. 

Niestety, niewiel-
kim zainteresowa-
niem cieszyło się 
forum na temat pro-
wadzenia działalności 
gospodarczej w Re-
publice Czeskiej oraz 
w Niemczech, jakie 
zorganizowano dru-
giego dnia imprezy. 

W jego trakcie przedsiębiorcy mieli możliwość 
wysłuchania informacji na temat zasad uczest-
nictwa w przetargach publicznych w Czechach. 
Jan Zyder z Polsko – Czeskiej Mieszanej Izby 
Handlowej w Ostrawie: — Nie trzeba zakładać 
filii własnej firmy, by wejść na czeski rynek. Aby 
uczestniczyć w przetargach należy spełnić jedynie 
warunki określone czeską ustawą. Zachęcał też 
do udziału w zapowiadanych targach przedsię-
biorców w Ostrawie i odwie-
dzenia strony internetowej 
www.opolsku.cz, na której 
znaleźć można informacje 
na temat ogłaszanych prze-
targów. Przekonywał też, że to właśnie firmy 
branży budowlanej mają największe szanse na 
znalezienie zajęcia w Czechach. 

Podczas forum Ewa Wolny przedstawi-
ła ofertę Getin 
Banku dla przed-
s i ę b i o r c ó w , 
a adwokat pra-
wa niemieckie-
go Roland Myca 
wygłosił wykład 
pt. „Prowadze-
nie działalności 
gospodarczej na 
rynku niemiec-
kim – problemy 
prawne i ryzyka z 
tym związane”. 

Wszelką pomocą przedsiębiorcom 
służy Regionalny Punkt Konsultacyj-
ny w Katowicach, tel. 032/201 40 56; 
e–mail: rpk@garr.pl. 

W Rybniku Punkt Konsultacyjny 
dla małych i średnich przedsię-
biorstw prowadzi Izba Przemysłowo–
–Handlowa ROP – Rynek 12, tel./fax 
032/422 11 68;423 75 66,423 76 15; 
e–mail: biuro@izbah.rybnik.pl, 
www.izbah.rybnik.pl.

W programie pobytu gości z Dorsten i Baru, 
obok zwiedzenia giełdy, a wcześniej uczestnictwa 
w jej otwarciu, było spotkanie w Urzędzie Miasta 
z prezydentem Adamem Fudalim. Obok przedsię-
biorców i przedstawicieli władz obu miast, obecny 
był na nim również zastępca konsula generalnego 
Niemiec we Wrocławiu Michael Morgenstern, 
który z wielką nadzieją patrzy na nasz region 
w kontekście jego potencjału gospodarczego 
i możliwości gospodarczej współpracy. 

E f e k t y  p o b y t u 
przeds ięb iorców 
niemieckich i ukra-
ińskich w naszym 
mieście i ich bezpo-

średnich kontaktów z rybnickimi firmami są 
bardzo zachęcające. Niemiecka firma zajmująca 
się sprzedażą stolarki okiennej i drzwiowej na-
wiązała kontakt z naszymi producentami, zaś 
przedstawiciele biura projektowego z Niemiec 
szukali producenta kruszarki do węgla brunat-
nego, czym okazały się zainteresowane „Ryfa-
ma” i firma Hydrotech. Uwagę na nasz rynek 
i budowlany boom zwróciła firma sprzedająca 
i wynajmująca urządzenia szalunkowe i rusz-
towania – doszło do rozmów i wymiany ofert. 
Chęć współpracy wyraziły też firmy zajmujące 
się sprzedażą używanych samochodów. 

W składzie delegacji ukraińskiej, obok dwojga 
wicemerów Baru, byli przedsiębiorcy z branży 
budowlanej – dwa małżeństwa, z których jedno 
zajmuje się sprzedażą materiałów budowlanych, 

XII Giełda DOM

Rybnicka Giełda Budownictwa i Wyposażenia DOM, która na 
dobre zaistniała w świadomości środowiska biznesowego regionu 
jak i potencjalnych klientów, stanie się, być może, szerszym forum 
międzynarodowych kontaktów gospodarczych. Wizyta w Rybniku 
delegacji przedsiębiorców z Niemiec i ukraińskiego miasta Bar 
nieprzypadkowo zbiegła się z terminem tegorocznej imprezy 
organizowanej wspólnie przez Izbę Przemysłowo–Handlową 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego oraz miasto.

c.d. na stronie obok

Najlepsze produkty Giełdy: studzien-
ki kanalizacyjne betonowe produkcji 
Przedsiębiorstwa Prefabrykacji Gór-
niczej PREFROW • brama garażowa 
segmentowa firmy MIROLA s.j.

Najlepsza usługa: kredyt miesz-
kaniowy Banku BPH SA., oddział 
w Rybniku.

Za najlepsze stoiska odwiedzający 
uznali: aranżację firmy TOP GARDEN 
z Rybnika • GRAN–MAR ze Skrzyszo-
wa • LUBAR z Rybnika.
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Forum międzynarodowych kontaktów

Uroczystego otwarcia giełdy dokonali: (od lewej) prezydent Adam Fudali, 
przedstawiciele władz samorządu miasta Bar Larissa Szarawatowa i Leonid 
Wójtowicz (przecina wstęgę), wicekonsul Michael Morgenstern oraz prezes Izby 
Andrzej Żylak.                                                                                Zdjęcia: r

Część ekspozycji „wyszła” w plener.



Jak zapowiedziano na zorganizowanym przez Izbę Przemysłowo–Handlową 
spotkaniu prezydenta Adama Fudalego z przedsiębiorcami w sprawie budżetu 
miasta na br., na kolejne zaproszono kierującą Wydziałem Zamówień Publicznych 
Danutę Kolasińską  oraz szefową Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji 
UM Katarzynę Konsek.

D. Kolasińska przypomniała rygory ustawy o zamówieniach publicznych, szczególnie zaś 
warunki, jakie musi spełnić firma składająca ofertę na realizację zadań inwestycyjnych i ro-
bót budowlanych, bo takie głównie rybnickich wykonawców interesują. Przybliżyła problem 
funkcjonowania konsorcjów, wykazania się uprawnieniami i referencjami, a przede wszystkim 
zdolnością finansową potwierdzoną odpowiednimi dokumentami, jak np. gwarancje bankowe, 
które obowiązują jednak dopiero od kwoty 211 tys. euro wartości zadania. Przedstawiła i inne 
kryteria, jakim podlega wykonawca podejmujący się realizacji inwestycji finansowanej z publicz-
nych pieniędzy. Szczególną kategorią takich zadań są te współfinansowane ze środków unijnych, 
gdzie obostrzenia są jeszcze większe. Niestety, przedsiębiorcy nie do końca te rygory rozumieją, 
zarzucając miastu podnoszenie poprzeczki, która uniemożliwia lokalnym firmom przystąpienie 
do przetargu. Pani naczelnik tłumaczyła, że obniżenie kryteriów działa obosiecznie: umożliwia 

wprawdzie wzięcie udziału 
w przetargu firmie rybnic-
kiej, ale również mniejszej 
z innego terenu. Ponadto 
przy wydawaniu publicz-
nych pieniędzy miasto musi 
trzymać się ściśle litery pra-
wa i nie narażać własnych 
interesów. Wyjaśniała też 
dlaczego nie można pew-
nych zadań dzielić na mniej-
sze, co sugerował jeden 
z przedsiębiorców. Dlatego 
po raz kolejny, wspólnie 
z prezesem Izby Andrzejem 
Żylakiem, przedstawicielki 
inwestora jakim jest miasto, 
apelowały o łączenie się 

firm w podmioty o większym potencjale, co ułatwi ubieganie się o wykonawstwo.
K. Konsek przedstawiła najważniejsze miejskie inwestycje, w tym modernizację basenu 

w Boguszowicach, budowę przedszkola w dzielnicy Paruszowiec–Piaski i budowę sądu okrę-
gowego, finansowaną głównie przez Ministerstwo Sprawiedliwości, gdzie miasto pełni funkcje 
inwestora zastępczego. To bardzo duże zadania, ale jest również wiele mniejszych, jak remonty 
placówek oświatowych, wymiana okien w szkołach i innych miejskich jednostkach. Przedsię-
biorcy pytali też o możliwości skrócenia płatności przez miasto za wykonane roboty z obecnie 
stosowanego terminu 30 dni.

Obawy przedsiębiorców budzą galopujące ceny nie tylko materiałów budowlanych, ale rów-
nież paliwa i energii, a nawet droższa robocizna, co stanowi duże ryzyko dla zadań rozłożonych 
na kilka lat, podczas gdy zapisy umowy nie pozwalają na zmiany kosztów. W takiej sytuacji może 
nie wystarczyć waloryzacja kosztów zgodna z publikowanymi raz do roku wskaźnikami GUS–u. 
Istnieje więc zagrożenie, że z powodu braku wykonawców, przetargi, a co za tym idzie i inwe-
stycje, będą przesuwane... Może się okazać, że rybnicki wykonawca będzie się obawiał nie tylko 
firmy z przysłowiowych Kielc, ale np. z Chin...                                                                          (r)

drugie – realizujące roboty inwestycyjne. Byli 
oni głównie zainteresowani ofertą firm produ-
kujących kostkę brukową. Przedsiębiorcy zostali 
też przyjęci w Izbie Przemysłowo–Handlowej, 
gdzie rozmawiano o możliwościach współpracy 
samorządów gospodarczych. Samorządowcy 
z Baru zostali również zaproszeni do odwiedze-
nia Zespołu Szkół Budowlanych, gdzie omówio-
no ewentualną współpracę ze szkołą o podob-

nym profilu w Barze oraz wymianę młodzieży. 
W czasie wycieczki po mieście wszyscy goście 
zapoznani zostali z największymi inwestycjami, 
odwiedzili kampus oraz szkołę muzyczną, gdzie 
wysłuchali krótkiego koncertu.

Miejmy nadzieję, że pierwsze kontakty przed-
siębiorców po kilku miesiącach  zaowocują kon-
kretną współpracą. Będzie temu zapewne sprzy-
jać planowana jesienią rewizyta przedstawicieli 
rybnickich firm w Niemczech.                        (r)

c.d.ze strony obok

  Euro Kamień
Co to się działo, co się działo, kiedy z koperty 

trzymanej przez Michela Platiniego zaczęła się 
wysuwać kartka z dużym P i U! Yes, yes, yes! – krzy-
czała cała Polska i pół Ukrainy (ta zachodnia). 
Teraz ogólna euforia zaczyna się przekształcać 
w szereg bardziej szczegółowej natury pytań. A co 
z tego będziemy mieli my, czyli, na ten przykład, 
rybniczanie? Jako jeden z pierwszych odpowiedział 
Grzegorz Janik, bo traf chciał, że ten najbardziej 
„piłkarsko” zaangażowany ze wszystkich śląskich 
parlamentarzystów poseł, za moment po powzięciu 
tej radosnej nowiny, znalazł się w towarzystwie 
dziennikarzy. Przede wszystkim nie krył nadziei, 
a nawet czegoś więcej, że stadion w Chorzowie 
zostanie jednak wykorzystany w rozgrywkach 
Euro 2012, a wtedy… A wtedy przed Rybnikiem, 
a szczególnie przed Kamieniem otwiera się 
szansa, że w 2012 znów stanie się szczęśliwym, 
jak przed laty, miejscem, gdzie piłkarze przed 
meczem na Śląskim, będą ładować akumula-
tory. Niekoniecznie nasza reprezentacja, choć to 
obojętne, bo wtedy wszyscy będą płacić za Euro 
w euro... Podobną wizję przedstawił na jednym 
ze spotkań  prezydent Fudali, ale plany koncepcji 
rewitalizacji ośrodka w Kamieniu pojawiły się już 
wcześniej, nim Michel Platini... Bo mistrzostwa 
mistrzostwami, a z ośrodkiem coś zrobić trzeba. 
Choć prawdą jest, że zapowiedź rozgrywek Euro 
2012 na Śląskim dałoby sprawie Kamienia nie-
złego kopa... Być może wtedy Rybnik bardziej, ale 
i inaczej zaistniałby w zbiorowej wyobraźni, na 
co przecież zasłużył. Może wtedy, skoro od wielu 
lat nie funkcjonuje już formalnie ani praktycznie 
struktura przemysłowo–administracyjna o nazwie  
Rybnicki Okręg Węglowy, Rybnik nie byłby już 
„głównym miastem ROW–u”, jak głosiło hasło 
w bardzo współczesnej krzyżówce, może TVP 3 
pokazywałaby w swoich prognozach pogodę 
nie tylko w trzech stolicach subregionów woj. 
śląskiego (Częstochowa, Katowice, Bielsko–Bia-
ła), skoro formalnie istnieją cztery, a stolicą 
zachodniego jest nasze miasto, może w „Gazecie 
Wyborczej” ukazałoby się więcej niż jedno zda-
nie na temat ogólnopolskiego sukcesu zespołu 
„Carrantuohill”  itd., itp.

Te przykłady świadczą o tym, jak trudno prze-
łamać stereotypy i jak bardzo naszemu miastu 
potrzebna jest zmiana wizerunku, co od jakiegoś 
czasu jest oczkiem w głowie naszego samorządu. 
Stąd m.in. aktywne zabiegi o zaistnienie w ustawie 
metropolitalnej jako Aglomeracja Rybnicka, co 
da szersze możliwości promocji, o środkach na 
rewitalizację wyżej wymienionego Kamienia nie 
wspominając... I nie o piłkę w końcu chodzi, ale 
o pozytywne, jednoznaczne skojarzenie.

Zresztą przed przyjęciem w zrewitalizowanym 
Kamieniu gości z Europy nie będziemy się bro-
nić. Bo komu by to przeszkadzało... Wielka jest 
bowiem siła marzeń!

Wiesława Różańska

Gośćmi spotkania były Danuta Kolasińska (z lewej) i Katarzyna Konsek, 
obok gospodarz – prezes Andrzej Żylak.                                                 Zdj.: r

Przy kawie o przetargach
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Ryba ma głos...



Przystanek pierwszy: infokiosk 
I jak to na wycieczkach bywa, uczestnicy 

sporo zobaczyli, choć obiekty do zwiedzania 
były raczej nietypowe. Tak jak budynek kas 
biletowych na Placu Wolności, gdzie za-
prezentowano możliwości jednego z czterech 
rybnickich infokiosków, czyli kolejnej nowej 
usługi uruchamianej w ramach Elektronicznej 

Karty Miejskiej (www.ekarta.rybnik.eu). In-
fokioski to samoobsługowe, wolnostojące 
komputery z dotykowym ekranem, dzięki 
którym można skorzystać z wybranych stron 
internetowych, m.in. z informacjami o mieście, 
instytucjach publicznych lub e–karcie, a w przy-
szłości też z Wirtualnego Biura. Wkrótce przy 
pomocy specjalnych czytników w infokioskach 
będzie można sprawdzić stan e–portmonetki czy 
użyć podpisu elektronicznego. — Korzystamy 
z tych nowinek po to, by służyły mieszkańcom — 
o elektronicznej karcie miejskiej i publicznych 
punktach dostępu do internetu mówi prezydent 
Adam Fudali, który ostatnio testował podobne 
urządzenie w Brukseli. Porównanie wypadło 
zdecydowanie na korzyść rybnickiego infokio-
sku, gdzie dostęp do informacji jest darmowy. 
Z punktu widzenia miłośników „serfowania”, 
rybnicki infokiosk ma jeden zasadniczy minus 
– komercyjne strony internetowe są zablokowa-
ne. Jednak, jak mówi specjalista ds. infokioskiów 
i telecentrów Krzysztof Kłosek z Wydziału 
promocji i informacji UM, zamysł był taki, by 
jak najwięcej osób korzystało ze stron rybnickich 
czy rządowych, a nie komercyjnych. Pocieszające 
może być uruchomienie przy infokioskach bez-
przewodowych punktów dostępu do internetu 
– tzw. Hot–Spotów, które pozwolą wszystkim 
zainteresowanym na połączenie z siecią np. za 
pomocą notebooka z kartą Wi–Fi. 

Infokioski ustawiono również w Urzędzie 
Miasta, hotelu „Olimpia” i hipermarkecie 
„Real”, a każdy z nich ma odnośniki do kon-
kretnych stron. Do infokiosku na Placu Wolno-
ści najczęściej zaglądają podróżni, więc znajdą 
w nim np. stronę z rozkładem jazdy autobusów. 

— Infokioski można różnie konfigurować, dla-
tego czekamy na sugestie i uwagi użytkowników 
— mówi K. Kłosek, który pokazywał też, jak 
zrobić sobie zdjęcie i drogą e-mailową wysłać 
pozdrowienia z któregoś z infokiosków. 

Realizowany w Rybniku projekt na zawsze 
odmieni też pracę inkasentów Rybnickich Służ-
bach Komunalnych, a wszystko dzięki specjalnym 
czytnikom wystawiającym kwity za opłaty 
na targowisku, które umożliwiają również 
łatwe rozliczenie dziennych transakcji. Adam 
Gołyszny z Wydziału informatyki UM, zastępca 
kierownika projektu: — Przedtem inkasent cho-
dził z długopisem i papierowym bloczkiem. Teraz 
jest wyposażony w rysik i przenośny komputer 
z dotykowym ekranem i nie musi już niczego ręcz-
nie wypisywać. To usprawni jego pracę i uszczelni 
system pobierania opłat. 

Przystanek drugi: e–bilet 
Po sprawdzeniu jak działa infokiosk, przyszła 

kolej na przetestowanie e–biletu. Dla tysięcy 
Rybniczan to już „chleb powszedni”, jednak dla 
osób, które nie stykają się z nim na co dzień, 
wciąż nie lada atrakcja. Prezydent A. Fudali, 
przedstawiciele firmy Bull Polska wdrażającej 
rybnicki projekt – Barbara Tyc – Panek i Paweł 
Sokołowski, a także dziennikarze i urzędnicy, na 
własnej skórze przekonali się, że nie taki e–bilet 
straszny. W czasie autobusowej wycieczki rolę  
przewodnika pełnił dyrektor Zarządu Transportu 
Zbiorowego Kazimierz Berger, a mówił o zale-
tach e–biletu i trudnych początkach, ale zapew-
nił, że po kilku miesiącach funkcjonowania nie 
sprawia on już pasażerom większych kłopotów. 
Obecnie w obiegu znajduje się 42 tys. kart, a ZTZ 
odnotowuje codziennie ponad 300 doładowań. 
O swojej pracy mówili też kontrolerzy, którzy 
na trasie przejazdu wsiedli do autobusu i wypo-
sażeni w specjalne czytniki sprawdzali czy wśród 
podróżujących nie ma „gapowiczów”. Nie było..., 
a autobus zatrzymał się przed Domem Kultury 
Chwałowice, w którym zlokalizowane jest jedno 
z 6 telecentrów. 

Przystanek trzeci: telecentrum
Wdrażany w Rybniku projekt pokazuje 

mieszkańcom dwa sposoby załatwiania spraw 
przez internet – z wykorzystaniem infokiosków 
i telecentrów umieszczonych w domach 
kultury w Boguszowicach, Niedobczycach, 
Niewiadomiu, Chwałowicach, Klubie „Har-
cówka” i Młodzieżowym Domu Kultury: 
— To propozycja dla osób, które nie mają do 
czynienia z komputerami. Uczymy ich porusza-
nia się w cyberprzestrzeni — mówi K. Kłosek. 
Telecentrum w Chwałowicach pracuje naj-
dłużej – od poniedziałku do soboty od 8.00 
do 20.00, ale to jedyna różnica. We wszystkich 
znajdują się dwa multimedialne stanowiska 
komputerowe z dostępem do internetu, wy-
posażone w kamery, mikrofony i głośniki oraz 
multimedialne oprogramowanie (m. in. słow-
niki, encyklopedie, kursy języka angielskiego 
i niemieckiego), a także w wielofunkcyjne 
drukarki. Każdy kto trafi do telecentrum nie 
musi znać się na komputerach ani na inter-
necie, pomoże im jeden z 12 przeszkolonych 
pracowników. — Na razie zainteresowanie nie 
jest zbyt duże, przychodzą głównie młodzi ludzie 
— mówią Izabela Nietrzpiel i Łukasz Brudny 
pracownicy chwałowickiego telecentrum, którzy 
pokazali na czym m.in. polega ich praca – w kilka 
chwil wydrukowali dostępne w UM wnioski. 
Rzecznik prasowy prezydenta Krzysztof Jaroch: 
— W najbliższym czasie część spraw urzędowych 
można będzie załatwiać „w kapciach”, nie opusz-
czając dzielnicy, w której działa telecentrum. Nie 
trzeba będzie tracić czasu i pieniędzy na dojazd 
do miasta. Wkrótce w telecentrach pojawi się 
możliwość sprawdzenia e–portmonetki oraz 
skorzystania z podpisu elektronicznego.

W mieście funkcjonują też nowe, jedyne 
w Polsce tak nowoczesne parkometry, w któ-
rych już niebawem za parkowanie zapłacimy 
używając e–karty. 

— To sukces — tak o rybnickim projekcie 
mówi dyrektor Bull Polska Barbara Tyc–Panek. 
— Jesteśmy przekonani, że Rybnik, który jest 
zaliczany do grona najlepiej zarządzanych miast 
w Polsce, nadal będzie liderem innowacyjno-
ści... 

— Myślę, że z czasem problemów z elektronicz-
ną kartą miejską będzie coraz mniej, a z naszych 
rozwiązań będą korzystać inne miasta — dodaje 
A. Fudali. Tak więc z pewnością nie była to 
ostatnia tego typu wycieczka... 

(S)

E–karta może więcej! 
Do czego służą infokioski? Na ile pomocne mogą okazać się rozmieszczone w dzielnicach telecentra? Jak 

prezydent radzi sobie z e–biletem? Wreszcie, czy realizacja unikalnego w skali kraju projektu przyniesie 
rybniczanom oczekiwane korzyści? Odpowiedzi na te i inne pytania miała dać pewna niecodzienna wycieczka. 

Projekt jest współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Unii Europejskiej 

w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zdj.: Wydział promocji 
i informacji UM.22 Nr 4/430; kwiecień 2007



 Marzenie o mieście
Miasto przyszłości nie musi posiadać 

futurystycznych budowli, nowoczesnych 
rozwiązań technicznych i kosmicznych 
pojazdów wprost z filmów science–fiction. 
Ważne, by miało własną tożsamość, było 
solidarne i zapewniało bezpieczeństwo. Tak 
właśnie wyobrażają go sobie młodzi ludzie, 
którzy w swojej wizji stawiają na symbiozę 
z naturą, walkę z dyskryminacją, unikanie 
podziału na enklawy i udział wszystkich 
obywateli w życiu społecznym.  

To tylko niektóre pomysły zawarte w „Karcie 
idealnego miasta przyszłości”, którą stworzyli 
wspólnie młodzi ludzie z Francji, Włoch, Wę-
gier, Danii i rybnickiego II LO im. A. Frycza 

Modrzewskiego. Mię-
dzynarodowa współpraca 

trwała od września 2005 r., a jej podstawą był 
projekt „Marzenie o mieście/ miasto marzeń”, 
realizowany w ramach europejskiego programu 
Sokrates – Comenius. Jego celem było zapre-
zentowanie zagranicznym partnerom własnego 
miasta i przedstawienie wizji idealnego miasta 
przyszłości. A w jego trakcie rybniczanie gościli 
na Węgrzech i we Francji, przygotowali 
wystawę fotograficzną i prezentację mul-
timedialną o Rybniku, kaligramy przed-
stawiające utopijne wizje miasta i projekty 
związane z zagospodarowaniem kopalni 
„Ignacy”. Ostatnim akcentem dwuletniej 

współpracy była wizyta w Rybniku 30–osobowej 
grupy Francuzów z Montceau–les–Mines. W jej 
trakcie goście zwiedzili Kraków, Tarnowskie Góry, 
kop. „Ignacy” i rybnicki kampus, gdzie spotkali się 
ze studentami filologii romańskiej. Pojechali też 
do Żor, które od ubiegłego roku jest partnerskim 
miastem Montceau–les–Mines. Podsumowanie 
projektu „Marzenie o mieście/miasto marzeń” 

c.d. na stronie 52

Rybniccy licealiści obejrzeli wystawę przygotowaną 
przez francuskich przyjaciół.                     Zdj.: s

— Staramy się działać z logiką człowieka 
żyjącego na ziemi, a nie inżyniera — mówił 
prezes zarządu elektrowni „Rybnik” Jerzy 
Chachuła na uroczystości wmurowania 
aktu erekcyjnego pod instalację mokrego 
odsiarczania spalin (IMOS). Inwestycji, bez 
której elektrowni groziłoby w niedalekiej 
przyszłości ograniczenie produkcji energii 
z powodu przekroczenia limitów emisji 
dwutlenku siarki. 

Inwestycji na tyle znaczącej, by symboliczny 
akt mający miejsce w jubileuszowym, 35. roku 
istnienia elektrowni „Rybnik”, zgromadził  
przedstawicieli rządu z wiceminister środowiska 
Agnieszką Bolestą i wicewojewodą śląskim 
Wiesławem Maśką, śląskich parlamentarzystów, 
a wśród nich Grzegorza Janika, Krzysztofa 
Gadowskiego, Andrzeja Markowiaka i Jerzego 
Szymurę, samorządowców rybnickich z wicepre-
zydentem Michałem Śmigielskim, kierownictwo 
firm wykonawczych i wielu innych gości. Obecni 
zgodnie gratulowali zarządowi oraz właścicielom 
elektrowni, przedstawicielom francuskiego kon-
cernu EDF, podjęcia tak odważnej, zarówno pod 
względem technologicznym, jak i finansowym, 
decyzji. Jak powiedziała minister A. Bolesta, 
inwestycja ta wpisuje się w realizację zobowiązań 
Polski do obniżenia emisji zanieczyszczeń wraz 
z wejściem do UE. Od 2008 roku obowiązywać 

będą większe unijne rygory „emisyjne” i zarzą-
dzający elektrownią mieli świadomość, że sto-
sowane dotąd odsiarczanie metodą suchą stanie 
się niewystarczające. Decyzja o budowie nowej 
instalacji zapadła już kilka lat temu, a przygoto-
wania do inwestycji zintensyfikowano w 2004 r. 
Głównym zadaniem IMOS – metody bardziej 
skutecznej i wydajnej – będzie oczyszczanie 
spalin do poziomu gwarantującego maksymalną 
produkcję elektrowni, przy zachowaniu rygorów 
emisji zanieczyszczeń. Nowa instalacja, do której 
zostaną podłączone cztery bloki energetyczne, 
będzie funkcjonowała równolegle z instalacją 
metodą suchą na pozostałych czterech blokach.

Na podstawie koncepcji zleconej wyspecjali-
zowanym w branży energetycznej biurom pro-
jektowym, wybrano najwłaściwszą technologię, 
a realizacja pierwszych obiektów rozpoczęła się 
w październiku 2006 r. Warto zaznaczyć, że nie 
tylko miasto ma problemy z przetargami – rów-
nież elektrownia – jak donosiła firmowa gazetka 
ERSA – przeżyła prawdziwy horror związany  
z odwołaniami odrzuconego oferenta.

Wyłoniony ostatecznie wykonawca – kon-
sorcjum firm Polimex–Mostostal oraz Austrian 
Energy & Environment zapewnia, że IMOS 
zostanie oddana do użytku zgodnie z terminem, 
tj. w czerwcu 2008 r.

Koszt inwestycji przekroczy ogromną kwotę 

230 mln zł – dofinansowanie w wysokości ponad 
20 mln zł ze środków UE zadeklarował Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, zaś fundusz wojewódzki umorzył kwotę 
ponad 2 mln zł z wcześniej udzielonych elek-
trowni pożyczek. Toczą się również negocjacje 
z tymi podmiotami w sprawie udzielenia firmie 
preferencyjnych pożyczek lub dopłat do kredytu 
– elektrownia oczekuje, że w sumie dofinanso-
wanie z tego tytułu powinno wynieść ponad 80 
mln zł. Ponadto firma zamierza wyemitować 
obligacje na prognozowaną kwotę 90 mln zł, 
a pozostała część nakładów inwestycyjnych na 
realizacje IMOS będzie pochodzić ze środków 
własnych elektrowni.

IMOS to inwestycja niezbędna dla elektrowni, 
ale ważna również dla miasta i to w kilku aspek-
tach: ekologicznym, czego tłumaczyć nie trzeba, 
ale również jako zabezpieczenie wysokości 
produkcji energii, co wiąże się utrzymaniem 
miejsc pracy. IMOS będzie też prawdziwą „fa-
bryką” gipsu, jako produktu ubocznego procesu 
odsiarczania, o wydajności 90 tys. ton rocznie. 
Gips zostanie zagospodarowany przez firmę 
produkującą materiały budowlane, która już 
instaluje się w specjalnej strefie gospodarczej 
nieopodal elektrowni. 

Dodając do zamierzeń inwestycyjnych dzia-
łalność Fundacji Elektrowni Rybnik na rzecz 
kultury, sportu i rekreacji, otrzymamy wynik 
zgodny z deklarowaną przez elektrownię ideą 
zrównoważonego rozwoju zarówno w sferze 
ekonomicznej, ekologicznej jak i społecznej.

(r)

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 23

Nowa inwestycja 
elektrowni „Rybnik”

Gips 
    zamiast 
s iarki

Akt erekcyjny podpisali (od lewej): przedstawiciele konsorcjum wykonawczego Helmut Moshammer i Konrad Jaskóła, 
prezes Jerzy Chachuła, wiceprezydent Michał Śmigielski, wiceminister Agnieszka Bolesta, wicewojewoda Wiesław 
Maśka oraz Philippe Vavasseur z EDF.                                                                                                           Zdj.: r



Kiedy Szymon opowiada i w orzechowych 
oczach zapalają mu się ogniki, już wiemy, że 
dobrze trafiliśmy i mamy przed sobą osobę cał-
kowicie odpowiadająca tytułowi naszego cyklu.  
A wszystko zaczęło się od jednego, jedynego skoku 
spadochronowego oddanego przed laty przez 
dziadka Szymona. Mówił on o swoich odczuciach 
tak barwnie i sugestywnie, że kiedy wnuk ukończył 
regulaminowe 16 lat, nic nie mogło go powstrzy-
mać przed zameldowaniem się na gotartowickim 
lotnisku. Pierwszy skok z dwupłatowca AN 2 oddał 
1 maja 1996 roku, dziś ma ich na swoim koncie 
ponad 1000! Po kilku latach zmienił barwy na 
Aeroklub Gliwicki, gdzie nabrał szlifów, nieobce 
jest mu lotnisko i przestrzeń nad Wrocławiem  
i wielu innymi ośrodkami, a nawet nad Stanami 
Zjednoczonymi. To tam, nieopodal znanego z bazy 
kosmicznej Przylądka Canaveral, ukończył kurs 
instruktorski według nowoczesnej metody AFF, 
która zakłada praktyczną naukę techniki skoku 
i obsługi spadochronu w powietrzu. Nim jednak 
Szymon został instruktorem, musiał rozwinąć ce-
chy charakteru, bez których tego sportu uprawiać 
się nie da: precyzję, absolutną dyscyplinę, refleks, 
umiejętność szybkiego podejmowania decyzji  
i trzymania na wodzy emocji, odpowiedzialność nie 
tylko za siebie, ale i za partnerów i zaufanie do nich.  
A także pokorę, której uczą sytuacje niebez-
pieczne. — Było ich kilka — wspomina Szymon. 

— Kiedyś splątały mi się linki spadochronu i wpa-
dłem w szybki korkociąg, a do ziemi...18 sekund. 
Po krótkiej „powietrznej walce” udało się wszystko 
wyprostować, ale w gardle porządnie mi zaschło 
z emocji... Już na lotnisku poszedłem się czegoś 
napić. Wybrałem sok firmy, która umieszczała  
w kapslach różne sentencje. W moim odczytałem: 
„Dostałeś drugą szansę”... Szymon dostał i „trze-
cią”, kiedy skoczył z jednym ze spadochronów 
odkupionych z niemieckiego klubu dla szkolenia 
naszej młodzieży. Były ponumerowane – wybrał 
„17”, bo to  była dotąd jego „szczęśliwa” liczba. 
Spadochron okazał się pęknięty – tylko dzięki 
wielkiemu doświadczeniu skończyło się na lą-
dowaniu z przewrotką. — Czy nie boi się pani  
o syna? To przecież ekstremalne wyczyny — pyta-
my przysłuchującej się rozmowie Ewy Szpitalny.  
— Nigdy! Szymon był zawsze bardzo odpowie-
dzialny. Uważam, że bardziej niebezpieczne są 
dyskoteki... Szymon: — Nasze bezpieczeństwo  tkwi  
w naszych rękach. W 9 na 10 przypadków kłopot 
spowodowany jest złym złożeniem spadochronu.  
A od tego rozpoczynamy naukę. Ryzyko zawsze ist-
nieje, ale Szymon nie kusi losu skokami z niewiel-
kich wysokości – wież, mostów itp. – bo chciałby tę 
pasję uprawiać jeszcze bardzo długo.  

Ale pamięta się przede wszystkim pięk-
no spadochroniarstwa: przypływ adrenaliny  
w momencie skoku, poczucie całkowitej wol-

ności w czasie swobodnego spadania, wrażenie, 
że wszystko zależy od ciebie. Dziś wiele zależy 
również od sprzętu, który ciągle się unowocześnia 
i umożliwia nowe doznania. — Jeszcze tylko „stara 
gwardia” skacze z „wolnymi” spadochronami  
o okrągłych czaszach — mówi Szymon. — W ich 
przypadku rzeczywiście najpiękniejsze doznanie 
daje swobodne spadanie, a potem to już tylko bez-
pieczne opadanie. „Stiletto”, nazywany też „ma-
łym diabłem” – aktualny spadochron Szymona 
– ma powierzchnię 120 stóp kw. (dla porównania 
– sprzęt uczniowski to 300 stóp kw.) i leci ku ziemi 
z prędkością 100 km/h. Jest bardzo czuły, można 
nim łatwo sterować, ale lądowanie wymaga nie 
lada umiejętności. Jednocześnie jest bezpieczny, 
bo zawarta w nim elektronika sprawia, że w razie 
kłopotów, na przykład zasłabnięcia skoczka, 
sam otwiera się na wysokości 250 m nad ziemią. 
Niebezpieczeństwo tkwi tylko w nieumiejętnym 
używaniu sprzętu. — Nie radziłbym tego spado-
chronu używać przed siedemsetnym skokiem na 
koncie – jego możliwości są adekwatne do nazwy... 
Z takim sprzętem adrenalina nie popuszcza aż 
do lądowania! Skoro już jesteśmy przy liczbach: 
rekord szybkości Szymona to 360 km/h (średnia 
200 km/h), wysokość z jakiej wyskoczył – 5,5 km 
czyli 80 sekund swobodnego spadania (średnia 
ok. 4 km), liczba zarażonych przez niego wiru-
sem skakania – kilkadziesiąt osób, w tym własna 

dziewczyna Ania.
I cóż w czasie tych 80 sekund można  

w przestworzach robić? Mnóstwo rzeczy! 
Na przykład wziąć ślub, czego Szymon 
był świadkiem. Wytrawnym skoczkiem 
był nawet przewielebny. Można uprawiać 
akrobatykę indywidualną lub zbiorową,  
a stosując różne chwyty, odstawiać pod-
niebne balety w wersji freestyle (kiedyś 
rekord Polski, 21osób, należał do formacji 
Szymona, dziś to 36 osób. W USA wspól-
nie „balowało” 400 osób). Szymon, i tu się 
zdziwimy, nie partneruje koleżankom i ko-
legom w zabawie w kółeczko i nie robi wia-
nuszka, ale wszystko uwiecznia na filmowej 
taśmie. A potem z podniebnych kadrów 
montuje filmy i to tak dobrze, że dostają 
się one do finału Festiwalu Filmów Eks-
tremalnych, gdzie jurorami są prawdziwi  

Choć dla dziennikarza wymyślenie tytułu to często droga 
przez mękę, po rozmowie z Szymonem Szpitalnym z Kamienia 
– spadochroniarzem instruktorem i filmowcem – w głowie 
kołacze się ich kilka: „Jumper” od e–mailowego adresu naszego 
bohatera, „Mały diabeł” od nazwy spadochronu, „Szczęśliwa 
17” od liczby, która szczęśliwa okazała się nie do końca, „Do-
stał drugą szansę” od pewnego niezapomnianego zdarzenia, 
„Wszystko przez dziadka! od źródła pasji... Ale to „Mucha...” 
miała w sobie to coś! Dojdziemy i do muchy...

c.d. na stronie 28

Mucha 
na trzech tysiącach...

Pasjonaci są wśród nas

Szymon Szpitalny ze swoją dziewczyną Anią.
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Podniebny balet w kadrze Szymona.



I sprawdziło się porzekadło, że nie ma 
tego złego, co by na dobre nie wyszło! 
Przynajmniej jeśli chodzi o ostatni 
sukces rybnicko–żorskiego zespołu 
„Carrantuohil”, którego dwupłytowy 
album „Session natural Irish & Jazz” 
zdobył nagrodę Fryderyka w kategorii 
Album Roku Etno/Folk.

Nominowana do tej nagrody była już  
w ub. roku poprzednia płyta zespołu 
„Inis” z udziałem m.in. Anny Marii Jopek, 
Stanisława Sojki, Kuby Badacha, Fiolki, 
Roberta Kasprzyckiego, Pawła Kukiza i in., 
jednak głównego trofeum nie zdobyła. Może  
i dobrze, bo wtedy przyznanie Fryderyków 
było imprezą niemal podziemną, zupełnie 
nienagłośnioną przez media, z wynikami 
podanymi tylko w internecie. Od tego roku 
organizatorzy, czyli Akademia Fonograficz-
na, postanowili przywrócić jej dawny blask 
i... to się udało. Dzięki temu przedstawiciele zespołu odebrali nagrodę 
przyznaną przez profesjonalne i reprezentatywne jury, w świetle reflek-
torów z rąk Krzysztofa K.A.S.Y Kasowskiego na gali w Warszawskim 
Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny.

Nagrodzony album to połączenie świata celtyckiej muzyki folkowej  
z jazzem. Do realizacji tego przedsięwzięcia zespołowi udało się pozyskać 
samych „wielkich” polskiej sceny jazzowej: Urszulę Dudziak, Tomasza 
Szukalskiego, Krzysztofa Ścierańskiego, Marka Radulego, Bernarda 
Masalego i Roberta Czecha. Powstała artystycznie nowa jakość, która 
zaskoczyła nawet samych wykonawców, a swoim nowatorstwem przeko-
nała jurorów Akademii Fonograficznej. Jak twierdzą członkowie zespołu, 
największą trudność sprawiło nie muzyczne porozumienie z gwiazdami 
jazzowej sceny, ale logistyka – zebranie wszystkich w jednym miejscu,  
w jednym czasie. Udało się i to „na Fryderyka”! Serdecznie gratulujemy! 

Prestiżowa nagroda oraz jubileusz 20–lecia działalności zespołu 
w niezmienionym składzie były okazją do zaproszenia jego człon-
ków przez prezydenta Rybnika. Adam Fudali wręczył muzykom list 
gratulacyjny i okolicznościowe upominki, oni zaś zrewanżowali się 
nagrodzonym albumem i płytą DVD z nagraniem koncertu z gali Fun-
dacji Rozwoju Kardiochirurgii „Serce za Serce” w Zabrzu. Prezydent 

zdradził, że podsunął komu trzeba pomysł, by zespół wystąpił na gali 
otwarcia Fokus Parku na początku września br. Impreza będzie miała 
charakter wielkiej plenerowej zabawy na Rynku z wieloma atrakcjami 
i sztucznymi ogniami na koniec. Wszystko wskazuje na to, że jedną  
z atrakcji będzie zdobywca Fryderyka, zespół „Carrantuohill”.   

Zespół przypomniał swoją 20- letnią historię i muzyczne inspiracje, 
podkreślając wierność muzyce celtyckiej i… samym sobie, co pewnie 
nie było bez wpływu na sukces w postaci Fryderyka. — Zapewne nie 
zwariujemy ze szczęścia, ale wierzymy, że pojawi się pozytywny oddźwięk. 
Ktoś nam radził, żeby „wycisnąć cytrynę popularności do końca” — powie-
dział muzyk i menadżer grupy Bogdan Wita. — Zresztą nie narzekamy 
na brak zajęć. W tym roku przed nami niezwykle bogate w zagraniczne 
koncerty lato. Wystąpimy we Francji, Niemczech, Szwajcarii, Rumunii,  
a może nawet ponownie w Irlandii — dodaje Marek Sochacki. Zespołowi 
trudno wskazać najlepszy rok – idą do przodu, wzbogacani wciąż nowymi 
doświadczeniami, z których będą na pewno korzystać. Już przygotowują 
nową płytę, ale będzie ona raczej podobna w klimacie do „Between” niż 
do ostatnich projektów. „Carrantuohill” przebył długą artystyczną drogę 
– od wykonywania irlandzkich standardów, poprzez przygodę z jazzem 
do tworzenia własnych kompozycji.

Czegóż życzyć muzykom z „Carran-
tuohill”? Robią to co lubią i jeszcze są 
nagradzani, mają zagorzałych fanów 
i muzyczne plany na przyszłość… 
Chyba tylko zdobycia wzgórza Car-
rantuohill w Irlandii, od którego wzięli 
nazwę, a czego dotąd nie zrobili. Nie 
ma co liczyć, że na nieco tylko wyższe 
od kilometra wzgórze będzie można 
wjechać wyciągiem krzesełkowym, 
o czym marzy multiinstrumentalista 
i główny sprawca powstania grupy 
przed 20 laty Darek Sojka. 

(r)
Zespół na uroczystości wręczenia Frydery-
ków reprezentowali Bogdan Wita, Adam 
Drewniok i Marek Sochacki, zaś po niej, 
cieszyli się wspólnie z Marcinem Kydryńskim 
i Anną Marią Jopek, która współpracowała 
z grupą przy płycie „Inis”. 

Zdj.: Tomasz Lenard

Prezydent Adam Fudali pożyczył Fryderyka tylko na chwilę, do zdjęcia; obok laureaci tej nagrody (od lewej): Zbigniew Seyda,  
Marek Sochacki, Adam Drewniok, Darek Sojka, Bogdan Wita i Maciej Paszek.                                                 Zdj.: r

Carrantuohill laureatem Fryderyka!

Fryderyk goes to... Carrantouhill
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Rybnicki Nobel
Już po raz piąty w Społecznym Gimnazjum odbył się konkurs 

pod nazwą Rybnicka Młodzieżowa Nagroda Nobla, na który pozy-
skano dotację z Urzędu Miasta. Prace w kategoriach humanistycznej, 
artystycznej, fotograficznej, informatycznej i technicznej oceniane były 
w dwóch grupach wiekowych (szkoła podstawowa i gimnazjum). Jury 
złożone z ekspertów z wymienionych dziedzin wyłoniło 17 laureatów (na 
zdj.), a konkursowe „Noble” otrzymali Konstancja Bech z SP nr 34, Zu-
zanna Oniszczuk, Anna Wawrzyniak, Anna Królak i Daniel Dobras 
z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Piotr Sperka ze Społecz-
nego Gimnazjum. Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestni-

kom i laureatom: 
— Gratulujemy 
i życzymy ciągłego 
rozwijania swo-
ich talentów oraz 
dalszego zapału 
do twórczej pra-
cy. Zapraszamy 
do kolejnej edy-
cji w przyszłym 
roku.  

Bezpieczni na drodze!
Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 4 był gospodarzem Ogól-

nopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn z gimnazjów i szkół podstawo-
wych, a uczniowie wykazali się znajomością przepisów i udzielania 
pierwszej pomocy oraz sprawnością na rowerowym torze przeszkód. 
W gronie gimnazjalistów najlepsi okazali się uczniowie Gimnazjum 
nr 13, a wśród szkół podstawowych niepokonani byli zawodnicy z SP 
nr 12 i SP nr 22. W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyli Piotr Baron 
i Mateusz Liszka, a zwycięskie drużyny będą reprezentować Rybnik 
w czasie finału okręgowego w Raciborzu. 

Nie tylko o matematyce
W Zespole Szkół im. Powstańców Śląskich po raz pierwszy 

zorganizowano dwa niecodzienne konkursy. 
Kilkudziesięciu uczniów zarówno z liceum jak i z gimnazjum Zespołu 

wzięło udział w konkursie na najładniejszy wiersz o... matematyce, 
a spore zainteresowanie sprawiło, że jego pomysłodawczyni Aleksandra 
Wolny–Kowalska już planuje kolejną edycję. Jury złożone z matema-
tyków i polonistów nagrodziło cztery prace, a zwycięzcą został Tomasz 
Gawliczek autor „Zabawy słowotwórczej z matematyką na piedestale”, 
który swój wiersz opatrzył mottem prof. Wacława Sierpińskiego „(…) 
jednym słowem tylko matematyka potrafi opisać…”. 

Matematyka była też jedną z „bohaterek” I Interdyscyplinarnego 
Konkursu „Matfizchemek”, w którym rywalizowało 75 uczniów trze-
cich klas gimnazjum z Rybnika i okolic. A największym pasjonatem 
matematyki, fizyki i chemii okazał się Mariusz Hołomek z Rydułtów. 

Kolejne miejsca zajęli 
reprezentanci rybnic-
kich gimnazjów – Ire-
neusz Bugański (G 7) 
oraz Sebastian Sojka 
i Patryk Polnik (Gimna-
zjum z Oddziałami Dwu-
języcznymi). Laureaci 
konkursu oprócz nagród 
rzeczowych otrzymają 
dodatkowe punkty przy 
rekrutacji do I LO.

Wielkanocne resumé
W Domu Kultury w Niewiadomiu podsumowano konkurs 

plastyczny na witraż i kartkę wielkanocną. Na konkurs, który 
adresowany był do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, 
napłynęło aż 257 prac! I miejsca w poszczególnych kategoriach zdobyły 
– Julia Mokrosz z Marklowic, Julia Lepiarczyk z Rydułtów, Magdalena 
Durczok z Jejkowic oraz reprezentantki Rybnika – Agata Gaszka, San-
dra Olszewska, Marta Porwoł i Dominika Lewoń. A prace – kolorowe 
pisanki, baranki i kurczaczki oraz zmyślne zajączko–witraże trafiły na 
okolicznościową wystawę. 

Poetycka wieża Babel
W „Harcówce” odbył się zorganizowany przez Gimnazjum nr 

10 II Międzypowiatowy Konkurs Poezji i Prozy Obcojęzycznej. 
Do rywalizacji przystąpiło 27 uczniów z 15 gimnazjów z regionu, ale 

bezkonkurencyjni okazali się rybniczanie. W kategoriach język angielski 
zwyciężył Adam Krząkała z Gimnazjum Społecznego w Rybniku, jego 
szkolna koleżanka Karolina Kowalska była najlepsza w kategorii nie-
mieckiej, a we francuskiej – Martyna Alama z Gimnazjum z Oddziałami 
Dwujęzycznymi. Pomoc w organizacji konkursu okazali liczni sponsorzy 
oraz miasto, a celem jest rozwijanie zainteresowań literaturą obcojęzyczną 
i zachęcenie gimnazjalistów do nauki języków obcych nie tylko w „szkolnej 
ławie”. Organizatorkami konkursu były Joanna Moczko – Pająk i Daria 
Pietrzyk – Winkler, a honorowy patronat objęli: starostwo powiatu ryb-
nickiego, Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa 
Śląskiego w Raciborzu oraz rybnicki ośrodek „Alliance Française”.

Znają ojcowiznę 
Uczniowie SP 19 pod opieką Beaty Wawoczny zdobyli I miej-

sce podczas wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu 
„Poznajemy Ojcowiznę”. Ponadto praca uczniów tej placówki 
pt. „O czym starki bojały” będzie reprezentowała województwo śląskie 
w finale centralnym konkursu. Uczniowie szkoły są więc już laureatami 
szczebla ogólnopolskiego. Gratulujemy!

„Sukcesu bliska”
Rybniczanka Jagoda Klimek zdobyła 

I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu 
Piosenki w Żorach. W nagrodę nagra pły-
tę w profesjonalnym studio. Festiwal różni 
się od innych tego typu – wstępne eliminacje 
kwalifikują uczestników do udziału w trzymie-
sięcznych warsztatach muzycznych, a podczas 
finału imprezy młodzi wokaliści śpiewają 
z grającym „na żywo” zespołem muzycznym. 
Tym razem była to doskonała orkiestra Lotha-
ra Dziwokiego, który zasiadł w jury. To właśnie 

ono przyznało I miejsce w kategorii szkoły podstawowe J. Klimek, która 
zaśpiewała piosenkę „Sukcesu bliska” Jana Wojdaka. 

Co roku festiwal przyciąga setki osób, w tej edycji wystąpili również 
młodzi wokaliści z Ukrainy i Czech.

Czekają na rozśpiewaną młodzież
Dom Kultury w Chwałowicach przygotowuje się już do XXV 

Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Wprawdzie laureatów poznamy  do-
piero w Dniu Dziecka, ale przesłuchania konkursowe zaplanowano już 
na 17–18 maja br. Natomiast do 4 maja br. w DK w Chwałowicach 
przyjmowane są zgłoszenia solistów. Uczestnikami festiwalu mogą 
być dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Szczegółowe informacje na stronie 
www.dkchwalowice.pl. 

(S)
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— W szkole działa koło PCK i Klub „Wiewiór-
ka”, a dzięki współpracy z fundacją Jurka Owsiaka, 
zdobyliśmy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy 
i przeszkoliliśmy już większość uczniów — mówi 
dyrektor SP nr 35 Artur Mielczarek. W szkole od-
bywają się również konkursy i imprezy promujące 
zdrowie, kilkakrotnie gościła tu ekipa rybnickiego 
pogotowia, a dzieci mogły przekonać się jak wy-
posażona jest karetka. Chwałowiccy uczniowie 
z powodzeniem startują też w międzyszkolnej ry-
walizacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 
a ostatnie laury w tej dziedzinie zdobyli na dzień 
przed otrzymaniem tytułu. Potwierdzają więc, 

że zasłużyli na certy-
fikat, który na ręce 
dyrektora przekazali 
wojewódzki koordyna-
tor szkoły promującej zdrowie Barbara Dobias 
– Mola i Tomasz Wojtasik z Regionalnego ośrod-
ka metodyczno – edukacyjnego, a do gratulacji 
dołączyła się wizytator Zofia Golińska. 

W trakcie uroczystości o zasadach zdrowego 
żywienia opowiadała licznie przybyłym rodzicom 
uczniów dietetyk Sabina Duda, podkreślając, jak 
ważne jest pierwsze śniadanie i radząc jak wal-
czyć z otyłością u dzieci. Zwróciła też uwagę na 

zaopatrzenie szkolnych sklepików, w których zbyt 
mało jest kanapek, a za dużo – słodyczy i napojów 
gazowanych. Potem dzieci otrzymały nagrody za 
udział w szkolnych konkursach i zaprezentowały 
spektakl o kosmitach, którzy poznają ziemskie, 
dodajmy – nie zawsze, zdrowe menu. A „obcy” 
chwalili nasze jogurty, pomidory, jabłka oraz 
witaminki, witaminki ... nie tylko dla chłopczyka 
i dziewczynki.                                                    (S)

Zdrowa szkoła, 
     zdrowe dzieci 

Podczas przeglądu w chwałowickim Domu 
Kultury swoje talenty pokazali wychowankowie 
placówek specjalnych z Jastrzębia, Żor, Wodzi-
sławia, Rybnika i Raciborza, a ich występy okla-
skiwali goście, m.in. wizytator kuratorium oświaty 
w Katowicach Witold Cyroń, dyrektor Specjal-
nego Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Lucyna 
Ibrom i Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 
Joanna Błażyca. — Jak co roku od lat, wiosną 
pachnie dziś świat – mówią słowa piosenki, a my, 
jak co roku wiosną spotykamy się w Rybniku — 
mówiła H. Lach–Opalkowska. To spotkania wy-
jątkowe, bo dzięki nim dostrzegamy, często ukry-

te, talenty osób uznawanych za „inne”, a także 
walczymy ze stereotypami, które tych ludzi doty-
czą. Uczestnicy przeglądu grali, śpiewali, tańczyli, 
kibicowali i ćwiczyli, nawet braekdance. Zespół 

bębniarski „Tumbao” 
z ośrodka dla słabo 
słyszących i niedosły-
szących z Raciborza 
zabrał publiczność do 
Afryki, rybniczanie ze 
SOS–W pokazali ślą-
skie tańce i przyśpiewki 
i dali popis gry na me-
talofonach, żorzanie 
gościli na Dzikim Za-
chodzie i z szantami 
wybrali się nad morze, 
a wodzisławianie za-
prosili wszystkich... na 

narty. Tak różnorodne występy sprawiły, że 
publiczność bawiła się równie udanie, jak mali 
artyści. A prawdziwy entuzjazm wzbudził swoją 
„Balladą cygańską” gość specjalny przeglądu 
– zespół „Tęcza” z gliwickich Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej, który zadał kłam powiedze-
niu, że „prawdziwych Cyganów już nie ma...”. 
W Chwałowicach uczestnicy – wszyscy razem 
i każdy z osobna – udowodnili, że zasługują na 

nagrody i dyplomy, a przede wszystkim słowa 
uznania, bo przecież nie o miejsce tu idzie, ale 
o udział i przełamywanie barier – naszych i ich.  

Podobnie było w Specjalnym Zespole Szkol-
no–Przedszkolnym, w którym odbyła się II 
edycja Międzyszkolnego konkursu edukacyj-
nego „Cztery pory roku”. Jest on kierowany do 
uczniów szkół podstawowych specjalnych, a jego 
konwencja umożliwia przedstawienie nie tylko 
ich uzdolnień artystycznych, ale przede wszyst-
kim wiedzy teoretycznej. Dzieci rozwiązywały 
więc zagadki, układały układanki, rozpoznawały 
dźwięki ptaków i in., a najlepsi okazali się wy-
chowankowie placówek z Raciborza i SOS–W 
z Rybnika. Warto zaznaczyć, że na początku 
konkurs miał charakter wewnątrzszkolny, ale 
powodzenie jakim się cieszył i efekty, jakie 
przynosił, sprawiły, że dyrekcja placówki posta-
nowiła rozszerzyć go o zmagania międzyszkolne. 
Do tegorocznej edycji zgłosiło się więc 5 szkół 
specjalnych z całego województwa. — Chcemy, 
aby konkurs odbywał się corocznie, a tematyką 
każdej edycji będzie inna pora roku — planuje 
dyrektor placówki Lucyna Ibrom. Tym razem 
królowała wiosna, nie tylko kalendarzowa, ale 
przede wszystkim ta, goszcząca w sercach uczest-
ników konkursu, ich opiekunów i rodziców. Bo 
wiosna pojawia się nawet 13–go, nawet wtedy, 
gdy nie widać jej za oknem...

(S) 
Konkurs „Cztery pory roku” w Specjalnym Zespole 
Szkolno–Przedszkolnym to już międzyszkolne przedsię-
wzięcie.                                                Zdjęcia: s i MT.  

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 35 z Chwałowic wiedzą 
już, że „kto chce być silny i zdrowy jak ryba, musi owoce jeść 
i warzywa”. Wiedzą, bo uczą się nie tylko poprawnej 
polszczyzny i dodawania, ale też jak dbać o swoje zdrowie. SP 
nr 35 dołączyła właśnie do 96 śląskich placówek posiadających 
certyfikaty „szkół promujących zdrowie”. 

 Dyrektor Artur Mielczarek prezentuje uczniom certyfikat, jaki po dwóch latach starań 
przyznano chwałowickiej placówce.                                                                     Zdj.: s

13–go nawet w sercu jest wiosna!

13 w piątek odbył się 13 przegląd działalności artystycznej szkół specjalnych, 
w którego jury zasiadał dyrektor SP nr ... 13. — Na scenie mamy kota, czarno–białego, 
na szczęście — mówiła dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego 
z Rybnika Halina Lach–Opalkowska. Tak więc o pechu nie było mowy, a występy były 
tak udane, że dłonie same składały się do oklasków. Swoje uzdolnienia potwierdzili 
też uczestnicy innej imprezy, podobnej w charakterze. 

Od dźwięków z dalekiej Afryki po ogniste cygańskie brzmienie – tak było na przeglądzie 
w Chwałowicach. 
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fachowcy od filmu. Filmy te są wyświetlane  
w sieci Multikino w całej Polsce. Jako autor zdjęć 
współpracuje również ze specjalistycznym czasopi-
smem „Przegląd Lotniczy”. Spadochroniarstwo to 
zajęcie na weekendy i wakacje, a w dni powszednie 
Szymon dojeżdża do pracy, w której choć „przy-
ziemna”, też można wykorzystać cechy skoczka 
– głównie trzymanie nerwów na wodzy.

Szymon jest absolwentem kierunku turystyka 
i rekreacja Górnośląskiej Wyższej Szkoły Han-
dlowej, a jego praca dyplomowa udowadniała, 
że spadochroniarstwo z dyscypliny sportowej 
przekształca się w formę rekreacji. On wie o tym 
najlepiej, bo szkoli osoby, które stres w pracy 
chcą odreagować w powietrzu lub romantyków, 
których marzeniem życia było poszybować jak 
ptaki. I szybują: choćby babcia, która zażyczyła 
sobie takiego prezentu na 85. urodziny, a po 

wylądowaniu pokazała niedowiarkom słynny gest 
Kozakiewicza. Takie marzenie, w postaci tzw. sko-
ku tandemowego wspólnie z instruktorem, moż-
na spełnić w każdej chwili. A tytułowa mucha? 
Jakież było zdziwienie Szymona i jego kolegi, 
któremu owa mucha zasłoniła swym paskudnym 
obliczem piękny widok, siadając na ochronnych 
okularach. Znajdowali się na wysokości trzech 
tysięcy metrów. Przetrwają najsilniejsi...

(r) 
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Nazwa szkoły Adres Typ szkoły Profil/zawód klasy

Zespół Szkół  
im. Powstańców Śląskich

ul. Kościuszki 41 
tel. 42 22 787

I Liceum 
Ogólnokształcące ---------- 7

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących

ul. Mikołowska 18 
tel.42 212 29

II Liceum 
Ogólnokształcące ---------- 7

IV Liceum 
Ogólnokształcące

ul. 1 Maja 93 
tel.42 21 850

IV Liceum 
Ogólnokształcące ---------- 4

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych nr 1

Rybnik 
ul. Małachowskiego 145 

tel.739 42 39

VI Liceum 
Ogólnokształcące ---------- 2

Technikum nr 6 technik usług pocztowych i telekom. 1
technik architektury krajobrazu 1

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 2

44-270 Rybnik 
ul. Rymera 24 
tel. 42 11 630

VII Liceum 
Ogólnokształcące ---------- 2

Technikum nr 5
technik usług fryzjerskich 1
technik technologii odzieży 1

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

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa nr 5

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

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych nr 3

ul. Orzepowicka 15a 
tel.42 27 081

V Liceum 
Ogólnokształcące ---------- 6

Zespół Szkół 
Technicznych

44-200 Rybnik 
ul. Kościuszki 5 

tel. 42 21 813

Technikum nr 1

technik górnictwa podziemnego 2
technik mechatronik 1
technik informatyk 1
technik mechanik samochodowy 1

I Liceum Profilowane transportowo–spedycyjny 1
zarządzanie informacją 2

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa nr 1 elektromechanik pojazdów samochod. 1

Zespół Szkół 
Mechaniczno–
Elektrycznych

44-200 Rybnik 
ul. Kościuszki 23 

tel. 42 22 776

Technikum nr 2
technik elektronik 1
technik teleinformatyk 1
technik elektryk 1

II Liceum Profilowane zarządzanie informacją 2

Zasadnicza Szkoła  
Zawodowa nr 2

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

Zespół Szkół 
Ekonomiczno–

Usługowych

44-217 Rybnik 
ul. Św. Józefa 30 

tel. 42 23 663

Technikum nr 3

technik hotelarstwa 1
technik ekonomista 2
kucharz 1
technik handlowiec 1
kelner 1

III Liceum Profilowane
ekonomiczno–administracyjny 1
usługowo–gospodarczy 2
zarządzanie informacją 1

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa nr 3

piekarz 1
cukiernik 1
kucharz małej gastronomii 2
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Sieć szkół dla dorosłych na rok szkolny 2007/2008
Nazwa szkoły Adres Typ szkoły Profil/zawód klasy

Zespół 
Szkół 

Ogólno-
kształcących

44-200 Rybnik 
ul. Mikołowska 18 

tel. 42 21 229

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych  

na podbudowie gimnazjum, 8–letniej SP
 3 letnia, system wieczorowy 2

I Liceum Uzupełniające
dla Dorosłych

na podbudowie ZSZ  
2 letnia, system wieczorowy 2

Zespół Szkół 
Ponadpodsta-
wowych Nr 2

44-270 Rybnik 
ul. Rymera 24a 
tel. 42 11 630

Szkoła Policealna Nr 5 
2 letnia, system dzienny

technik usług kosmetycznych 1

technik usług fryzjerskich 1

Zespół Szkół 
Mechaniczno–
Elektrycznych

44-200 Rybnik 
ul. Kościuszki 23 

tel. 42 22 776

Technikum Uzupełniające Nr 5 technik elektryk po ZSZ 1
Szkoła Policealna Nr  2
2 letnia, system dzienny

technik elektronik (podbudowa LO, LP) 1
technik informatyk (na podbudowie LP – 1 rok) 1

Szkoła Policealna Nr 2 
dla Doroslych – 2 letnia technik informacji naukowej (na podbudowie LO, LP) 1

Zespół Szkół 
Budowlanych

44-200 Rybnik 
ul. Świerklańska 42 

tel. 42 22 279

Szkoła Policealna Nr 4, system dzienny technik budownictwa, 1,5 letnia na podbudowie LP 
kształtowanie środowiska 1

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 
Nr 4, 3 letnie, system wieczorowy

technik budownictwa 
na podbudowie ZSZ o kier. budowlanym 1

Zespół Szkół 
Technicznych

44-200 Rybnik 
ul. Kościuszki 5 

tel. 42 21 813 

Szkoła Policealna Nr 1 
system dzienny

technik elektryk specj. urządzenia górnictwa 
podziemnego, 2 letnia na podbudowie LO, LP, T 1

technik mechanik specj. urządzenia górnictwa 
podziemnego, 2 letnia na podbudowie LO, LP, T  1

technik informatyk, 1 roczna na podbudowie LP
kierunek zarządzanie informacją 1

Technikum Uzupełniające dla 
Dorosłych Nr 1, na podbudowie ZSZ, 

3 letnie, system wieczorowy

technik górnictwa podziemnego 2

technik mechanik specj. obsługa i naprawa poj.sam. 1

Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1,  
na podbudowie LO, LP, LU, T, TU, 

2 letnia

technik informatyk 1
technik spedytor 1
technik bhp (3 semestry nauki) 1

Zespół Szkół 
Ekonomiczno–

Usługowych

44-217 Rybnik 
ul. Św. Józefa 30 

tel. 42 23 663

Szkoła Policealna  Nr 3 
system dzienny

technik rachunkowości, 2 letnia na podbudowie LO, LP 1
technik organizacji usług gastronomicznych, 
2 letnia na podbudowie LP, LO 1

technik ekonomista, 1 roczna  na podbudowie LP 1
Technikum Uzupełniające dla 

Dorosłych Nr 3
technik żywienia i gospodarstwa domowego, 3 letnia dzienna 
na podbudowie ZSZ – kierunek kucharz małej gastronomii 1

Rybnickie 
Centrum 
Edukacji 

Zawodowej

44-217 Rybnik 
ul. Św. Józefa 30 

tel.42 22 433

Szkoła Policealna 
dla Dorosłych Nr 6 

2 letnia dzienna ,  
na podbudowie 

LO, LP, LU, T, TU

technik obsługi turystycznej 1
technik organizacji reklamy 1
technik mechanik – technolog programista obrabiarek CNC 0,5
technik administracji 1
technik mechanik – spawacz 0,5
technik rachunkowosci (forma zaoczna) 1

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla 
Dorosłych, forma stacjonarna na 

podbudowie G, 8–letniej SP
mechanik – monter maszyn i urządzeń  (3 letnia) 1
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Zespół Szkół 
Budowlanych

44-200 Rybnik 
ul. Świerklańska 42 

tel. 42 22 279

Technikum nr 4

technik budownictwa 2
technik urządzeń sanitarnych 1
technik drogownictwa 1

IV Liceum Profilowane kształtowanie środowiska 2
zarządzanie informacją 1

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa nr 4

malarz–tapeciarz 0,5
podsadzkarz 0,5
murarz 0,5
lakiernik 0,5
wielozawodowa budowlana 1
stolarz 1
monter instalacji i urz.sanitarnych 1

Zespół Szkół  
Urszulańskich

44-200 Rybnik 
ul. 3 Maja 22, tel. 42 28 750

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

więcej informacji na stronie naboru elektronicznego www.slaskie.edu.com.pl



Kto chciałby spać, gdy pomiędzy regałami pełnymi fascynujących dzie-
cięcych książek co chwila przemykał sam pan Andersen, w towarzystwie 
Pastereczki i niezbyt srogiego diabła? Z pewnością nie 60 dzieci, które 
przybyły do rybnickiej biblioteki, by tam właśnie spędzić wyjątkową „Noc 
z Andersenem”. W przedsięwzięciu, które organizowane jest z okazji 
Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej i urodzin bajkopisarza, 
biorą udział biblioteki z różnych krajów, organizując w tym samym czasie 
całonocne imprezy dla dzieci. Motywem przewodnim są oczywiście baśnie  
i bajki, a celem – rozbudzenie w dzieciach czytelniczych pasji. Pomysł 
akcji narodził się w Czechach, gdzie w małej bibliotece pewna bibliote-
karka wieczorami czytywała swoim najmłodszym czytelnikom bajki. Tak 
więc... za górami, za lasami, za siedmioma rzekami, również w PiMBP  
w Rybniku bajki małym słuchaczom czytali nietypowi goście. Jako pierwszy 
w wygodnym fotelu usiadł starszy ogniomistrz Marek Gorecki, strażak  
z 22–letnim doświadczeniem, który nie tylko czytał, ale i opowiadał o swojej 
trudnej pracy. Nie brakuje w niej niebezpiecznych zdarzeń, a więc i strachu, 
z którym oczywiście musi sobie radzić; jak każdy strażak. M. Gorecki mówił 
dzieciom nie tylko o gaszeniu pożarów, ale i ratowaniu poszkodowanych  
w wypadkach drogowych i radził, by nigdy nie bawiły się zapałkami. — Kiedy 
zobaczycie pożar nie chowajcie się w szafie czy tapczanie — przestrzegał. 
Oczywiście dzieci ciekawiło wiele spraw, więc tego wieczora rybnicki strażak 
znalazł się w ... ogniu pytań. Zapewniał, że lubi swoją pracę i nie zagrał  
w pierwszym polskim serialu o pracy strażaków, pt. „28 sekund”. 

Po dawce bajek, opowieści i zabaw integracyjnych, które doskonale 
poprowadziły siostry Izabela i Justyna Warzecha, można było poczuć 
znużenie, więc siedmioletnia Syntia kładzie się na swojej poduszce, ale 
o zaśnięciu jeszcze nie myśli. Przecież na nią i inne dzieci czeka jeszcze 
wiele atrakcji przygotowanych przez rybnicką bibliotekę – czat z uczest-
nikami „Nocy z Andersenem” z innych krajów, gry plastyczne i ruchowe, 
wymyślanie własnych bajek, o północy zwiedzanie biblioteki, połączone 
z szukaniem skarbu, a tuż przed zaśnięciem pokaz bajek. No i baśniowa 
„zupa z kołka od kiełbasy”, która była pretekstem do zorganizowania 

konkursu na najbardziej pomysłowe kanapki. Dzięki firmom A. Nowak 
i D. Zemla oraz piekarniom Emilii Kristof i Andrzeja Fojcika, kanapki 
najpierw się pojawiły, a potem znikały z talerzy jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki. A skoro w czytelni pojawiła się też Pastereczka,  
to nie mogło zabraknąć prawdziwego kominiarza – Zbigniew Buczyński 
z zakładu kominiarskiego „Kominek” również zagłębił się w lekturze!

„... Bo nocą, kiedy gwiazdy się na niebie złocą, wszystkie dzieci, nawet 
złe, pogrążone są we śnie, a ty jedna tylko nie”...  Z pewnością nie podczas 
Nocy Andersena!                                                                                 (S)

„Dobranoc, pchły na noc, karaluchy do poduchy,  
a szczypawki na zabawki” – tego wieczora nie trzeba 
było stosować podobnych zaklęć, by dzieci poło-
żyły się spać. Bowiem w tak wyjątkowym miejscu 
jak Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
o zasypaniu nikt nie myślał. Mimo późnej pory...  

Noc jak ze snu...

Aby choć trochę poznać kraj rozciągający się od Morza Północnego 
po Morze Śródziemne trzeba użyć prawie wszystkich zmysłów. Nie 
wystarczy spoglądać na zapierające dech w piersiach pejzaże i zabytki, 
wsłuchiwać się w muzykę czy podziwiać sztukę tworzoną przez artystów 
znad Sekwany. Trzeba jeszcze skosztować tutejszych potraw i trunków, 
których różnorodność może przyprawić o prawdziwy zawrót głowy… 

Okazją do bliższego poznania obyczajów, historii i kultury 
francuskiej była Rybnicka Frankofonia, której uczestnicy mogli 
zobaczyć, usłyszeć i posmakować, czym jest Francja. — Chcemy 
wzbudzić większe zainteresowanie tym krajem wśród rybnickich 
studentów oraz uczniów szkół średnich. Imprezę dedykujemy 
również wszystkim tym, którym Francja nie jest obca, ale którzy 
chcieliby poznać ją jeszcze lepiej — mówi Agnieszka Rudka, 
studentka III roku j. francuskiego UŚl., jedna z organizatorek 
Frankofonii. A możliwości było sporo, bo w programie dwu-
dniowej imprezy znalazły się prezentacje, wykłady, projekcje 

filmów, koncert i zabawa w rytmach francuskich, a także konkurs wiedzy 
o Francji, kiermasz książek oraz degustacje potraw.

Rybniccy studenci filologii francuskiej nie stanowią jeszcze licznej 
grupy. Trzy roczniki przyszłych absolwentów tego kierunku to obecnie 
niewiele ponad 50 osób. Jak dotąd przyszłym romanistom nie udało 
się nawiązać bezpośrednich, oficjalnych kontaktów z francuskimi 
studentami, ale korzystając z tego, że kształcą się w mieście, którego 
partnerskie związki z miastami Francji mają już wymiar historyczny, 
próbują nawiązać nowe znajomości. — Staramy się wykorzystać kon-
takty Rybnika z zaprzyjaźnionymi miastami we Francji. Niedawno na-
wiązaliśmy współpracę z II LO i gościliśmy w kampusie grupę młodzieży  
i nauczycieli z Montceau–les–Mines oraz Saint Vallier. Pokazaliśmy jak 
powstawał nasz ośrodek. Francuzi byli pod wrażeniem tego, co zobaczyli 
– najbardziej spodobało im się Laboratorium Nowoczesnych Technologii 
Przemysłowych. Niektórzy pytali nawet o możliwość studiowania w Ryb-
niku — dodaje A. Rudka. 

Frankofonia to kolejna impreza organizowana przez rybnickich żaków, 
którzy przekonują, że studiowanie to nie tylko zgłębianie akademickiej wie-
dzy, ale również dzielenie się z innymi własnymi pasjami i fascynacjami. 

(D)

Dla tych, co lubią Francję
— Jeśli chcecie schudnąć, nie jedźcie do Normandii — przekonywał Je-

an–Pierre Darcel, asystent językowy przy ambasadzie Francji, podczas 
wykładu na temat kuchni Normandii – jednego z najciekawszych regionów 
Francji. Kulinarna prelekcja zainaugurowała pierwszą edycję Rybnickiej 
Frankofonii, imprezy zorganizowanej przez studentów filologii francuskiej 
na Uniwersytecie Śląskim przy wsparciu rybnickiego Alliance Française.

W trakcie imprezy można było  
spróbować francuskich specjałów. 

Zdj.: arch. org. 

W PiMBP o zasypianiu nikt nie myślał...                                                           Zdj.: s
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Jej portret...

A to tylko część umiejętności, jakie młodzi 
ludzie z Rybnika, Bielska–Białej, Rydułtów, Żor, 
Wodzisławia i Jastrzębia pokazali na festiwalu. 
Wcielali się w role rabusiów, policjantów, mężów 

i żon czy słodkich 
blondynek, ale 
najważniejsze 
były oczywiście 
znajomość języka 
i wena twórcza, 
gdyż uczniowie 
sami wymyślili 

historie, w których zagrali. A nie jest to łatwe,  
o czym przekonywał widzów „scenarzysta filmo-
wy” z I LO w Rybniku, który stanął przed dyle-
matem – stworzyć komercyjny przebój kasowy 

czy scenariusz ambitnego kina. 
Spektakl „Scriptura” zajął II 
miejsce w przeglądzie, a na-
grodę dla najlepszego aktora 
festiwalu zdobył grający w nim 
Andrzej Ucher. Jurorom naj-
bardziej spodobała się historia 
uczniów II LO im. A. Frycza 
Modrzewskiego, pt. „In pursuit 
of a diamond”, wzorowana na 

filmach akcji – „Pulp Fiction”, „Ojciec chrzestny” 
i „Kill Bill”, w której wykorzystano też prezenta-
cję filmową. Tegoroczny festiwal, na przekór 13 
edycji okazał się bardzo szczęśliwy dla rybniczan, 
którzy zdominowali tę lingwistyczno–aktorską 
rywalizację. III miejsce zdobyli uczniowie I LO 
za spektakl ”It is not the end yet”, a nagrodę 
„ukrytego jurora”, otrzymała inna grupa rybnic-
kich licealistów za przedstawienie „The new little 
red riding hood”. Wśród widzów oklaskujących 
uczniowskie poczynania byli m.in. dyrektor 
szkoły Tadeusz Chrószcz, wizytator kuratorium 
oświaty Małgorzata Wróbel oraz przedstawiciele 
Rady Rodziców, która była jednym ze sponsorów 
imprezy. XIII Festiwal Teatrów w Języku Angiel-
skim przygotowały anglistki Anna Markiewka 
i Marzanna Bogusz, a młodzież z pewnością 
myśli już o kolejnych wcieleniach i własnych 
scenariuszach, bo, jak mówiła jedna z rybnickich 
licealistek, już sam Alfred Hitchcock uważał, że  
w filmie najważniejszy jest po pierwsze scenariusz, 
po drugie scenariusz i po trzecie… scenariusz.  
W angielskich spektaklach z pewnością też... 

(S) 

Aktorzy mają ciężkie życie – muszą przekonywująco całować, dobrze śpie-
wać, posługiwać się bronią, palić cygara, mówić z obco brzmiącym akcentem, 
grać na instrumentach, zaradzić nagłej pustce w głowie, a co najważniejsze 
mówić „po angielsku”. Przynajmniej ci aktorzy, którzy wzięli udział w 13 
edycji Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim im. Floriana Nowaka.

Szczęśliwa trzynastka 

... czyli potrójną dawkę tańca i teatru 
obejrzała publiczność w DK w Chwało-
wicach. Trzy znane grupy: Teatr Tetraedr  
z Raciborza, Studio Teatr Wojeteth z Chorzowa 
oraz Teatr Tańca Navras z Rybnika (na zdj.), 
których wspólną cechą jest taniec, pokazały  
w Chwałowicach trzy spektakle „Regał ostatnich 
tchnień”, „Transitus – Misterium przejścia”  
i „Środek świadomości”. Ten ostatni przedstawił 
istniejący od 2004 roku rybnicki zespół, którego 
kierownikiem jest Artur Stelmaczonek. Tym 
razem rybniczanie zachęcali, by mieć odwagę 
sięgnięcia tam, gdzie „trzymamy swoje lęki”. 

Organizatorzy wystaw w Galerii Powiato-
wej i Miejskiej Biblioteki Publicznej starają 
się, by spectrum prezentowanych tu zjawisk 
artystycznych był jak najszerszy.

Nie tak dawno oglądaliśmy fotograficzne portrety 
dzieci specjalnej troski autorstwa Jarosława Gilgi na 
wystawie zatytułowanej „My, wy, oni…”, po nich swoje 
prace pokazała dobrze zapowiadająca się młoda ar-
tystka, studentka IV roku Wydziału Tkaniny i Ubioru 
ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi Berenika Pietrek. Pochodzi ona z utalentowanej plastycznie, 
mieszkającej w pobliskim Radlinie, rodziny, której członkowie (oprócz syna) są w komplecie 
absolwentami Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Różnorodność 
artystycznych zainteresowań rodzicówJadwiga i Krzysztofa Pietrków oraz ich córek Bereniki  
i Kiry (również studentki ASP) pokazała kilka lat temu wystawa w Rybnickim Centrum Kultury 
Pt. „Pietrek – dwa pokolenia”. Berenika jako swoją specjalizację wybrała tkaninę w pracowni dy-
wanu i gobelinu prof. Jolanty Habisiak i pracowni papieru prof. Ewy Latkowskiej i z tkaniną wiąże 
swoją przyszłość zawodową. Fascynacja Bereniki tkaniną jest widoczna również w innych formach 
plastycznych zaprezentowanych na wystawie. Jej portrety, do których często pozowała (niekiedy 
nieświadomie, bo we śnie) siostra Kira, sprawiają wrażenie jakby złożono je z kawałków materiału 
o różnej fakturze. Stanowią one tło, z którego wyłania się zjawiskowa, delikatna kolorystycznie choć 
bardziej wyrazista twarz lub cała postać. To malarstwo bardzo nastrojowe, niejednoznaczne, a przez 
to intrygujące i wyrażające wrażliwość autorki. A zarazem rzadki przykład sztuki nieagresywnej, 
kontemplacyjnej, którą chciałoby się zabrać ze sobą...                                                                   (r)

Zatrzymaj na płótnie
— Chcielibyśmy zaangażować lokalne środo-

wiska twórcze w przeprowadzenie dokumentacji 
istniejących jeszcze obiektów – zabytkowych kopalń 
czy osiedli górniczych, które ulegają degradacji, 
a mają historyczne znaczenie dla kultury Euro-
regionu Silesia — przekonują organizatorzy 
plastyczno–graficznego pleneru „Kopalnia 
Sztuki Pogranicza”. 

Mogą wziąć w nim udział osoby pełnoletnie, za-
wodowo lub amatorsko zajmujące się plastyką lub 
grafiką. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 11 
maja br. Plener czeski zaplanowano na 18 – 20 maja 
(w ramach Dni Orlovej), a polski 1 – 3 czerwca, w ra-
mach „Święta Pary” w Niewiadomiu. Uczestnik musi 
m.in. wziąć udział w obydwu plenerach plastycznych  
i wykonać 2,3 prace. Szczegółowych informacji udzie-
la organizator – Dom Kultury w Niewiadomiu. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
z budżetu państwa.

Jurorom najbardziej spodobała 
się historia uczniów II LO, pt. „In 
pursuit of a diamond”, wzorowana  
na filmach akcji.                  Zdj.: s

Trzy razy „t”...

Autorka nastrojowych portretów Berenika 
Pietrek.

Rozstrzygnięto 
konkurs na na-
zwę kina w Ryb-
nickim Centrum 
Kultury. Wpłynę-
ło 276 propozycji 

nowej nazwy, przysłanych przez 92 osoby. 
Wybór nie był łatwy – po kilku godzinach burzli-

wych obrad wybrano nową nazwę: KINO KULTU-
RA. Propozycję taką podały cztery osoby: Joanna 
Wrześniowska, Mateusz Wojciechowski, Katarzyna 
Lewczuk–Leśnik i Marcin Bartosz, które zostały 
nagrodzone całorocznym dwuosobowym zaprosze-
niem do Kina Kultura. Na wyróżnienie zasługuje 
również Dariusz Babczyński, który zaproponował 
91 nowych nazw dla naszego kina. On również 
otrzymał zaproszenie do kina. 

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 31



 zaprasza
Majowa oferta programowa Rybnickiego Centrum Kultury 

– Teatru Ziemi Rybnickiej powinna zadowolić, jeśli nie wszyst-
kich, to przynajmniej wielu odbiorców kultury, szczególnie 
tych wrażliwych na oryginalne brzmienia i piękne głosy. My 
rekomendujemy szczególnie:  

Koncert zespołu Tercja Pikardyjska z Ukrainy, męskiego seks- 
tetu, który szerokim repertuarem i niezwykłym brzmieniem zachwycał 
rybnicką publiczność już dwukrotnie, goszcząc w TZR oraz dając koncert 
w kościele matki Boskiej Bolesnej. 

• 4 maja, piątek, godz. 19.00, bilety 10 i 15 zł
•••

Koncert Haliny Kunickiej, niezapomnianej wykonawczyni 
piosenek „O gwiazdo miłości”, „Orkiestr dętych” i wielu innych prze-
bojów. To będzie zapewne stylowy wieczór, pełen nostalgii i pięknych 
wspomnień...

• 11 maja, piątek, godz. 19.00, bilety 20 zł
•••

Koncert Grażyny Auguścik, wokalistki jazzowej od wielu lat 
mieszkającej w Chicago i bardzo tam cenionej. „Chicago Tribune”  
w recenzji podkreśla „...niepowtarzalne brzmienie, które otwiera nowe 
możliwości w świecie jazzu”. Wielbiciele tego gatunku muzyki pamiętają 
G. Auguścik zarówno z koncertów w TZR oraz, przed kilku laty, w Jazz 
Klubie Mimoza. Koncert jest częścią trasy promującej nagraną w ub. 
roku w legendarnym klubie Green Mill płyty „Sound Live”. Obok woka-
listki wystąpi zespół w składzie: Matt Ulery – kontrabas, Jon Deitemyer 
– drums i John Mclean – gitara. 
• 20 maja, niedziela, godz. 19.00, bilety 25 zł, młodzież 15 zł 

•••

Musical „42 ulica” z piosenkami Harry’ego Warrena w wykonaniu 
Gliwickiego Teatru Muzycznego. Spektakl – laureat Złotej Maski 
2006! Bardzo wyczekiwany, po wcześniejszych zapowiedziach wreszcie 
trafi na deski TZR. Musical w musicalu – historia rywalizacji wielkiej 
gwiazdy (w tej roli Grażyna Brodzińska) i wschodzącej gwiazdki teatru 
na Brodway’u. 

• 23 maja, środa, godz. 19.00, bilety: 40 i 50 zł 
•••

Koncert zespołu Orfeo, kwartetu męskiego wywodzącego się spośród 
solistów Filharmonii Lwowskiej, śpiewającego à capella głównie mu-
zykę sakralną kościołów wschodnich. W programie znajdują się m.in. 
zakazane do niedawna starocerkiewne pieśni odnalezione w Ławrze 
Kijowskiej. 

• 22 maja, wtorek, godz. 19.00, kościół MB Bolesnej, wstęp wolny.
•••

Wieczór ze śpiewnikiem okazji Dnia Matki. 
Zaproszone mamy z najbliższymi śpiewać będą przeboje operetkowe, 
operowe i musicalowe wspólnie z zespołem „Nastroje” w składzie: Iwona 
Socha – sopran, Maciej Bartczak – baryton, Bartosz Urbanowicz 
– bas, Wojciech Stysz – fortepian oraz Mieczysław Błaszczyk – tenor, 
który również program poprowadzi. 

• 25 maja, piątek, Sala Kameralna, cena biletu: 30 zł (w cenie  
– śpiewnik).

•••
I prawdziwe wydarzenie! 

Występ Baletu Męskiego z Sankt Petersburga Walerija 
Michajłowskiego. To sztuka na najwyższym poziomie, bez parodii, choć 
ze „...sporadycznym i rozważnym komizmem”, jak pisał amerykański 
recenzent. W wykonaniu tancerzy fragmenty najpiękniejszych baletów 
od „Jeziora łabędziego” po „Carmen”. Na deser – taniec umierającego 
łabędzia...

• 26 maja, sobota, godz. 19.00, bilety 80 i 110 zł.

Noc świętojańska 
z Kayah!

Kayah z zespołem będzie gwiazdą „Powitania lata” w ośrodku 
rekreacyjnym w Kamieniu w sobotę 23 czerwca. Zabawa przy 
muzyce rozpocznie się już o 16.00, po czym zostanie rozstrzygnięty 
dzielnicowy konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański. Konkurs 
przygotował też Focus Park.

O godz. 18.30 zagra rybnicki zespół Cameleon bRASS, którego liderem 
i pomysłodawcą jest Adam Bednorz, autor wszystkich aranżacji i kompo-
zycji muzycznych, do których słowa napisała Sabina Dyla. Muzyka zespołu 
to zaskakująca mieszanka popu z elementami rocka, fanky i latino. Duży 
12–osobowy skład prezentuje muzykę chętnie słuchaną przez masowego 
odbiorcę, a jednocześnie wyróżniającą się profesjonalnym wykonaniem. 

O 19.15. koncert zespołu Psio Crew – inaczej Elektro Góralskiej 
Kapeli Ziomalskiej z Bielska–Białej. Oryginalny projekt muzyczny 
stworzyła grupa bielskich górali – miłośników folkloru beskidzkiego. 
Kayah wystąpi o godz. 21.00.

Zaplanowano również wiele innych atrakcji: dla dzieci dmuchańce, 
zjeżdżalnie i karuzele, a dla wszystkich rozgrywki sportowe, liczne punkty 
gastronomiczne, zaś na zakończenie rozpalenie ognisk i sztuczne ognie. 

Jak jeszcze niektó-
rzy rybniccy melomani 
pamiętają, wtorek był  
w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej tradycyjnym dniem 
koncertów Filharmonii 
ROW, gromadząc sporą 
widownię, w tym mło-
dzież ze szkoły muzycz-
nej. Niewielu, niestety, 
uczniów klas fortepianu 
wykorzystało niedawno 
szansę posłuchania pia-
nisty, którego wykonanie 
koncertu Piotra Czaj-
kowskiego na moskiew-
skim konkursie jego 
imienia, zostało uznane 
za najlepsze w XX w.

Mowa o artyście z Korei 
Płd. o nazwisku Won Kim, które, jak uważają niektórzy krytycy, będzie 
jeszcze głośne. Won Kim przyjechał na trzy koncerty na Śląsk, w tym 
do Rybnika, z Hanoweru, gdzie mieszka i studiuje. Zagrał sonatę  
Schuberta, kompozycję Ravela Gaspard de la nuit oraz pięć etiud 
Rachmaninowa. Repertuar niełatwy i nie „pod” polską publiczność, 
co na pewno ze strony artysty  wymagało sporo odwagi.

Won Kim jest synem znanego w Korei pianisty, beneficjentem kilku 
europejskich stypendiów. Studiował w prestiżowej Juilliard School  
i na Uniwersytecie W.A. Mozarta w Salzburgu, który ukończył z naj-
wyższym wyróżnieniem; koncertował w wielu krajach świata, w tym  
z orkiestrami filharmonicznymi z Baltimore i Nowego Jorku.

Zapytany o skojarzenia muzyczne z Polską, wymienił oczywiście 
Chopina i Ignacego Paderewskiego, ale i Krystiana Zimermana, który 
jest dla niego autorytetem w dziedzinie interpretacji dzieł muzycznych, 
ale również wzorem osobowościowym.  

Niestety, o koncercie Zimermana w Rybnika możemy jedynie 
pomarzyć...

(r)

Zimerman wzorem
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Wciąż musisz zakładać maski, czujesz się wtłoczony w ramy i masz wrażenie, że ktoś 
pociąga za niewidzialne sznurki twojego życia? Młodzi ludzie z Teatru „Tara–Bum” 
działającego w Rybnickim Centrum Kultury, za pomocą artystycznych środków wyrazu 
pokazali mechanizmy, które, chcemy czy nie, mają wpływ na nasze życie.  

„Maskarada” opowiada o wtłaczaniu w ramy...              Zdj: s

E d y t a  G e p p e r t 
z towarzyszeniem zespo-
łu „Kroke” wystąpiła 
w TZR. Jak zawsze zna-
komita!

Zagrali na fortepianie, wiolonczeli i skrzypcach. Uczestnicy 
Ogólnopolskiego Forum Młodych Instrumentalistów im. Ka-
rola i Antoniego Szafranków – imprezy, która mimo krótkiego, 
bo zaledwie trzyletniego stażu, cieszy się już sporą renomą 
w środowisku muzycznym, przez trzy dni rywalizowali o tytuł 

najlepszego instrumentalisty. 
Przegląd zorganizowany przez Pań-

stwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia 
wspólnie z warszawskim Centrum Eduka-
cji Artystycznej oraz Urzędem Miasta stał 
się okazją do prezentacji talentu i umiejęt-
ności młodych instrumentalistów z całego 
kraju. — Szkoła Szafranków od początku 
istnienia pełniła funkcję kulturotwórczą, 
dlatego pragniemy, aby forum młodych 
instrumentalistów było jednym z elementów 
ciągłości tradycji stworzonej przez naszych 
patronów — mówiła dyrektor placówki 
Romana Kuczera otwierając przegląd. 

Rok 2007 został ogłoszony rokiem 
K. Szymanowskiego, dlatego też koncert 
inauguracyjny „Karol Szymanowski in 

memoriam” poświęcono twórczości tego największego po Fryderyku 
Chopinie polskiego kompozytora. Goście i uczestnicy forum wysłuchali 
mazurków, wariacji i preludiów w znakomitej interpretacji wybitnych wir-
tuozów związanych z Rybnikiem. Przy fortepianie zasiadł prof. Wiesław 
Szlachta – kiedyś uczeń Karola Szafranka, obecnie wybitny pianista i jeden 
z największych interpretatorów muzyki Szymanowskiego, pełniący rów-
nież funkcję dyrektora artystycznego forum. Na skrzypcach zagrał Adam 
Mokrus – znakomity wirtuoz skrzypiec młodego pokolenia, koncertmistrz 
Orkiestry Symfonicznej w Częstochowie, a od kilku lat związany także 
z rybnicką szkołą muzyczną, gdzie pracuje z grupą najbardziej utalentowa-
nych skrzypków. 

W tegorocznej edycji forum, któremu patronowało Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prezydent Rybnika, wzięło 
udział 54 pianistów, 32 wiolonczelistów i 85 skrzypków w trzech grupach 
wiekowych do 17 lat. — Skorzystaliśmy z okazji, by złożyć hołd  Szymanow-
skiemu wybierając jako utwór obowiązkowy jedną z kompozycji mistrza. 
Jego muzyka daje ogromne możliwości pracy nad rozwojem wyobraźni 
dźwiękowej, harmonicznej, kolorystycznej i ekspresyjnej — mówił prof. 
Wiesław Szlachta, który podkreślił wysoki poziom imprezy. Trzydniowe 
przesłuchania wyłoniły kilkudziesięciu laureatów, wśród których znaleźli 
się również uczniowie rybnickiej szkoły Szafranków: Chanelle Bednar-
czyk (I miejsce) – na zdj., Jacek Francuz  (III miejsce), Aleksander 
Mocek (III miejsce oraz nagroda jury za najlepsze wykonanie utworu 
K. Szymanowskiego) oraz wyróżnieni: Julia Skrobol, Agata Francuz, Anna 
Wieczorek, Magdalena Bijok i Katarzyna Słomian.                          (D)

Najlepsi instrumentaliści

A może by tak śmiać się na komendę, tryskać humorem od rana do wie-
czora i pod groźbą śmierci rozweselać innych? Niemożliwe?! A jednak... Już 
pierwsza z historii pokazana przez młodych aktorów opowiada o tym, jak 
trudno pozostać wiernym samym sobie. „Smutna Królewna” to metaforyczna 
opowieść o królestwie, w którym śmiech przestał być spontanicznym wyrazem 
wesołości, a stał się obowiązkiem. Nie chce mu się podporządkować „Królew-
na” (Żaneta Styrnol), czym budzi powszechną troskę i niepokój królewskiej 
pary (świetni Magdalena Michel i Tomasz Koźlik, którego mogliśmy oglądać 
w telewizyjnym serialu „Szatan z siódmej klasy”). Zawodzą wszelkie próby 
rozśmieszania, a bezradni okazują się też błaźni – Szymon Skaba i Maciej 
Marcisz. Królewna wywróci ten sztuczny świat do góry nogami, zdemaskuje 
pozy i głupie królewskie nakazy celebrowane przez „Pa-
zia” i „Doktora” (doskonałe jak zwykle Judyta Stocka 
i Wioletta Pietrasik). Bajka nie tylko dla dzieci, w reżyse-
rii Izabeli Karwot, z pomysłową scenografią Magdaleny 
Kuli i kolorowymi strojami Beaty Walisiak, była tylko 
wstępem do „Maskarady” – kolejnego spektaklu teatru 
„Tara–Bum”. Opowiedziany bez słów, ruchem i gestem, 
zagrany światłem i dźwiękiem (we władaniu Tomasza 
Porembskiego i Adama Wiśniewskiego), obnażał 
ludzkie słabości, obawy przed odtrąceniem i pozosta-
wieniem na marginesie oraz pokazał jak łatwo stajemy 

się przedmiotem manipulacji. Sugestywnie, w czarnych strojach, zagrali: 
Barbara Kulosa, Anita Konarska, Eliza Szendzielorz, Małgorzata Dziwoki, 
Karolina Mirzyńska, Michał Gryt, Wojciech Frydrych, Krzysztof Łoboziak, 
Kamil Puszkierewicz i Sebastian Dudek, wspólnie z oklaskiwanymi wcześniej 
bohaterami „Smutnej królewny”. „Maskaradę” wymyślili i wyreżyserowali 
sami, oczywiście pod czujnym okiem I. Karwot, która pracuje z młodymi 
ludźmi już od kilku lat. W kwietniu 2004 r. na deskach TZR pokazano 
„Męczeństwo Piotra Ohey’a”, rok później „Wołanie”, którego podobieństwa 
dostrzegamy we wspomnianej już „Maskaradzie”. Teraz przyszła kolej na 
bajkę i iście gombrowiczowski pojedynek na miny... Co dalej?

(S)

Maskarada
trwa
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„...Taniec, dramat sceniczny, teatr uliczny, teatr plastyczny, teatr ekspery-
mentalny. To tylko formalny podział gatunkowy, bo już samo określenie (albo 
i nawet zaszufladkowanie) „alternatywność” mi nie wystarcza, aby zdefiniować 
tegoroczny festiwal...Mnóstwo różnych tematów: historycznych i osobistych, 
społecznych i antyspołecznych, które bądź to sięgają do źródeł i egzystencjalnych 
problemów, bądź do wytworów kultury i cywilizacji. Ale na pewno jest to dobry, 

nagradzany na różnych 
festiwalach, młody teatr, 
mówiący szczerze i zu-
chwale o współczesnych 
problemach...”.

Przytoczone prze-
myślenia dyrektora 
artystycznego festi-
walu – Mariana Bed-
narka, znajdziecie 
w słowie wstępnym 
folderu IX Festiwalu 
Sztuki Teatralnej, 
który odbędzie się 

w Rybniku, w Klubie Energetyka Fundacji Elektrowni Rybnik, w dniach 
11–13 maja br. Tegoroczna edycja imprezy charakteryzuje się wyjąt-
kową różnorodnością. Jestem przekonana, że publiczność nie pozo-
stanie obojętna wobec sztuki, jaką reprezentuje teatr „Woskresiennia” 
z Lwowa, który wystawi Wiśniowy sad wg Antoniego Czechowa oraz 
Hioba wg Karola Wojtyły. Spektakle, choć pozakonkursowe – będą nie 
lada przeżyciem i wydarzeniem dla ludzi wrażliwych, którzy w swojej 

codzienności potrafią znaleźć czas na spotkania pozwalające kształtować 
nasze estetyczne doznania. Pierwszy, plenerowy spektakl zostanie 
zaprezentowany, 11 maja o godz. 21.00 na rybnickim Rynku. 

Nowością będzie pokaz tkaniny artystycznej oraz unikatowej kolekcji 
z Łodzi, którą zaprezentują artystki–modelki. Na specjalnie przygoto-
wanym wybiegu zaprezentują Horyzont zdarzeń, czyli zderzenie mody 
i sztuki. Dla wielu będzie to prawdziwa uczta dla oka jak i dla ducha. Pokaz 
będzie atrakcją pozakonkursową i bezpłatną. Nie można zapomnieć też 
o innych pozakonkursowych punktach programu, jak wystawa Magdaleny 
Gogół–Peszke oraz prezentacja projektu artystycznego zrealizowanego 
w ramach programu Małe Laboratorium Ekspresji Twórczej, zrealizowane-
go dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Młodzież oraz Fundacji ER. 

W konkursie weźmie udział 15 grup teatralnych z całego kraju, zna-
nych i nagradzanych, o dużym dorobku artystycznym.

Szczegółowy program znajdziecie w kalendarzu na str. 50 „GR”, na 
stronie Fundacji www.fundacja.rybnik.pl oraz na plakatach.

Na zakończenie nie pozostaje nic innego, jak przyłączyć się do słów 
Mariana Bednarka: „...Obudźcie się tym razem inaczej. Nie włączajcie 
żadnych telewizorów, tylko przybądźcie na festiwal..”. Ja dodam od sie-
bie... wspierajcie sztukę poprzez swoją obecność.

Zapraszam 
Katarzyna Dera

Pewien festiwal, na którym powinno się bywać...

Wrócili z Paki z tarczą...
 ...czyli z I miejscem w kieszeni – rybnicki Kabaret Młodych 

Panów został laureatem 23 Przeglądu Kabaretów PAKA. 
Młodzi Panowie pokonali 8 innych grup. Otrzymali również nagrody 

dla kabaretu stawiającego czoło nietolerancji i za wartości sokratej-
skie w kabarecie. Swoją nagrodę przyznała im również publiczność. 
Występy kabareciarzy oceniało jury w składzie: Stanisław Tym, Jacek 
Fedorowicz, Rafał Kmita, Zenon Laskowik, Jan Peszek, Lucjan Su-
chanek i Zbigniew Zamachowski. A „Młodzi Panowie” w Krakowie 
wystąpili po raz trzeci. Jak to mówią do trzech razy sztuka...

Fundacja Elektrowni Rybnik pragnie podziękować 
wszystkim, którzy oddali 1% podatku 

na rzecz Fundacji Elektrowni Rybnik, która spożytkuje 
otrzymane pieniądze zgodnie ze statutem Fundacji.

 Z podziękowaniem 
 Prezes Fundacji Elektrowni Rybnik 
 Stanisław Wójtowicz
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Dziś ofiarom „Golgoty Wschody” możemy oddawać cześć, choć nie 
wszystko zostało wyjaśnione do końca. Trudno pogodzić się z myślą, że 
brutalne zgładzenie przez NKWD ponad 20 tys. oficerów, policjantów i 
innych funkcjonariuszy państwowych przedwojennej Polski, Rosja nie chce 
uznać za zbrodnię przeciwko ludzkości. A przeciwko komu?     

W Rybniku obchody rocznicy od kilku lat inicjuje Rodzina Katyńska 
wspólnie z Muzeum i młodzieżą szkolną. W tym roku w obchody włą-
czyła się Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, gdzie można oglądać 
okolicznościową wystawę. W wieczorze wspomnień wzięły udział rodziny 
ofiar, przedstawiciele organizacji kombatanckich, młodzież, w tym harce-
rze rybnickiego Hufca im. J. Pukowca, a miasto reprezentowała Joanna 
Wilaszek, naczelnik z Wydziału Polityki Społecznej. To nie przypadek, że 
wieczór wspomnień w Muzeum wypełnił montaż słowno-poetycki w wy-
konaniu uczniów Gimnazjum nr 1, przygotowanych przez Jolantę Pardej, 
Ewę Gawliczek i Bożenę Tokarz. Wśród ofiar Katynia znalazło się kilku 
nauczycieli szkoły, której G 1 jest spadkobiercą. Jedną z nich był Antoni 
Janik, którego mieszkający w Krakowie syn, również Antoni, jest częstym 
gościem w Rybniku. Należą mu się szczególne podziękowania za znaczne 
wzbogacenie biblioteczki rybnickiego hufca ZHP oraz klubu Uniwersytetu 
III Wieku. A. Janik sam jest autorem opracowania o Katyniu w kontekście 

losów ojca, a także tekstu w formie wywiadu z nieżyjącym ojcem, przybliżają-
cego przedwojenny Rybnik. Tym razem A. Janik podzielił się z uczestnikami 
spotkania swoimi refleksjami na temat wydanej niedawno książki „Oprawcy 
z Katynia” autorstwa Rosjanina Władimira Abarinowa, który, jako dzienni-
karz śledczy, wykorzystał krótki czas otwarcia sowieckich archiwów w latach 
90. i dotarł do niezwykle ciekawych dokumentów oraz świadków – głównie 
osób odpowiedzialnych za konwojowanie polskich jeńców. Do publikacji 
tej, a szczególnie prasowego artykułu o książce zatytułowanego „Przyjaciel 
Moskal o Katyniu”, odniósł się też b. wiceprezydent Rybnika Jerzy Frelich, 
któremu ta tematyka jest bardzo bliska. Podkreślił on, że mieszkający dziś  
w Stanach Zjednoczonych Abarinow Zbrodnię Katyńską pokazał z zupełnie 
innej perspektywy, potwierdzającej jeszcze dobitniej winę sowieckich służb. 
Refleksją historyczną na ten temat podzielił się też płk Tadeusz Dłużyński, 
wyrażając opinię o negatywnej roli aliantów w odkryciu zbrodni i braku osądu 
sprawców, kosztem prawdy historycznej. Premier Churchill w rozmowie  
z gen. Sikorskim tłumaczył, że ujawnienie sprawy zadrażniłoby stosunki  
ze sprzymierzonym Związkiem Radzieckim.

W niedzielę 22 kwietnia w bazylice św. Antoniego odprawiona została 
msza w intencji pomordowanych na Wschodzie, a jej uczestnicy złożyli 
kwiaty pod płaskorzeźbą  Matki Boskiej Katyńskiej. W PiMBP można było 
zobaczyć okolicznościową wystawę, na którą złożyły się kopie dokumentów, 
publikacje i zdjęcia dokumentujące Zbrodnię Katyńską.                      (r)

100–lecie kościoła św. Antoniego

Obecnych w świątyni powitał jej gospodarz 
ks. proboszcz  Franciszek Musioł,  przypomina-
jąc o obchodach jubileuszu i życząc wspaniałych 
przeżyć. A zapewniło je na pewno wykonanie 
jednego z największych dzieł oratoryjno–kan-
tatowych w literaturze muzycznej jakim jest 
„Stworzenia świata” Józefa Haydna. Zmierzyła 
się z nim Filharmonia Rybnicka im. Braci Sza-
franków, chór „Rezonans Con Tutti” i soliści: 
Izabela Migocz (sopran), Maciej Gallas (te-
nor) i Jarosława Kitala (bas) pod niezawodną 
dyrekcją Mirosława J. Błaszczyka. Sylwetki 
wykonawców, a także kompozytora i jego 
dzieło przybliżył Wacław Mickiewicz, malując 
obraz końca XVIII w., kiedy ono powstało.  
W czasie pobytu w Londynie Haydna uderzył 
kult, jakim Anglicy otaczali Fryderyka Haen-

dla. Tam również wpadło mu w rękę oparte na 
Księdze Rodzaju i fragmentach „Raju utra-
conego” Miltona, niewykorzystane podobno 
przez Haendla, libretto, stając się inspiracją 
przyszłego oratorium. Pierwsze, kameralne wy-
konanie „Stworzenia świata” miało miejsce 23 
kwietnia 1798 roku, tak więc rybnicki koncert 
odbył się prawie dokładnie w 209 rocznicę.  

— To genialne dzieło, barwnie i z wielką 
wyobraźnią ilustrujące słowem i muzyką boski 
akt stworzenia. O ile wiem, rybnicka orkiestra 
wykonała je po raz pierwszy — powiedział 
czuwający nad całością wykonania M.J. Błasz-
czyk, który z wyjątkowym wyczuciem dobrał 
solistów, wykonujących partie archaniołów. 
Szczególną uwagę należałoby zwrócić na Ja-
rosława Kitalę, studenta IV roku Akademii 

Muzycznej w Katowicach, który zachwycił siłą 
i barwą głosu oraz dojrzałą interpretacją swojej 
partii. Na końcowy znakomity efekt złożyła się 
też świetna postawa orkiestry i potęga prawie 
70 młodych głosów zabrzańskiego chóru. 
Dyrygent podziękował szczególnie wykonują-
cemu partię klawesynu Antoniemu Brożkowi 
oraz wiolonczeliście Romanowi Hałoniowi. 
— Mamy nadzieję, że Towarzystwo znalazło 
godny sposób uczczena jubileuszu — powiedział 
jego prezes Norbert Prudel.

Możemy tylko żałować, że „Stworzenie 
świata”, a także inne dzieła muzyczne przygoto-
wywane przez rybnicką orkiestrę, to wykonania 
jednorazowe i nie mogą się nimi cieszyć np. 
melomani z miast ościennych…      

 (r)

„Stworzenie świata” 
na jubileusz

Główne uroczystości setnej rocznicy poświęcenia kościoła  
św. Antoniego będą miały miejsce w czerwcu br., jednak 
obchody jubileuszu rozpoczęły się znacznie wcześniej. 
Organizacją wspaniałego koncertu w murach bazyliki 
włączyło się w nie miasto, Rybnickie Centrum Kultury  
i Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków, a wydarzeniu 
patronowali Metropolita Katowicki abp Damian Zimoń  
i obecny na koncercie prezydent Adam Fudali.

...ale zostało zamordowane strzałem w tył głowy – tak 
ktoś określił ofiary Zbrodni Katyńskiej, którą od kilku 
lat upamiętnia data 13 kwietnia. Nie zawsze tak było  
– o wydarzeniach roku 1940 w Katyniu, Miednoje, Ostaszkowie 
i kilku innych miejscach, nie mówiono głośno...

Rocznica Zbrodni Katyńskiej

Wojsko, które nie poległo...

Uczniowie Gimnazjum nr 1 wiedzą i pamiętają...           Zdj.: r
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100–lecie kościoła św. Antoniego

Projekt kościoła wykonany w 1903 
roku przez L.Schneidera.

Architektura i wyposażenie 
Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego to wysokiej klasy zabytek architektury sakralnej. Monu-

mentalnych rozmiarów budowla, jedna z najokazalszych świątyń na Górnym Śląsku, wybudowana 
została w latach 1903–1905 jako wotum społeczności rybnickiej dla swego patrona, przez jednego 
z najwybitniejszych architektów Górnego Śląska Ludwiga Schneidera. 

Ołtarz (w bocznej kaplicy z tyłu ko-
ścioła od str. Ul. Mikołowskiej) p.w. 
św. Barbary. Powstał w miejscu, gdzie 
stała figurka św. Antoniego.

Kaplica p.w. Matki Boskiej Bolesnej 
z rzeźbą Piety (w tylnej kaplicy od ul. 
Żorskiej). Wcześniej rzeźba zdobiła 
ołtarz w kaplicy w prezbiterium.

Ołtarz (w bocznej kaplicy z tyłu kościo-
ła od ul. Żorskiej) p.w. Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy. 

Kościół w roku 1906.

dokończenie na stronie obok
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W przemysłowej części Górnego Śląska 
większość kościołów zbudowana została 
w drugiej połowie XIX– i na początku XX 
wieku. Architekci niemieccy, poszukując ob-
szernych przestrzeni wewnętrznych, skupiali 
uwagę na założeniach neogotyckich, neobaro-
kowych lub neoromańskich, sięgając do tradycji 
historycznych. Budując świątynie o najwyższym 
poziomie artystycznym wzorowali się na starych 
gotyckich kościołach. 

Ludwig Schneider (1854–1943), obok Paula 
Jackischa, Aleksego Langera, Hugona Heera 
i Maxa Giemsa, należał do najbardziej uzna-
nych projektantów budowli sakralnych. Będąc 
architektem urzędu rejencyjnego w Opolu, 
wzniósł na Śląsku kilkadziesiąt świątyń, nie 
wiadomo jednak, gdzie i u kogo studiował, 
ani z kim i u kogo pracował. Zadebiutował 
w latach 1885–1886, a swoją twórczość zawodo-
wą zakończył w roku 1914. Jego pracownie miały 
siedzibę w Katowicach, Gliwicach, Opolu i we 
Wrocławiu. Rybnicką świątynię padewskiego 
patrona zaprojektował w 1903 roku, jako jedyną 
w stylu neogotyckim, posiadającą dwie wieże. 
Budowla została umiejscowiona na wzniesieniu, 
co przyczyniło się do wkomponowania jej w za-
budowę miejską w ten sposób, że tworzy, zgodnie 
z założeniami autora, drogowskaz do miejsca 
kultu, będąc równocześnie ważnym i niezmier-
nie dekoracyjnym elementem miasta, widocz-
nym ze wszystkich stron Rybnika i okolic. 

Zaprojektowana przez Schneidera na rzu-
cie kościoła trójnawowego, z transeptem 
i rozbudowaną częścią prezbiterialną neogo-
tycka świątynia posiada wszystkie elementy 
charakterystyczne dla tego stylu: sklepienia 
krzyżowo – żebrowe, system przypór, sterczynki, 

ostrosłupowe formy hełmów wież, maswerko-
we dekoracje. Architekt wybudował kościół 
o układzie halowym z użyciem cegły glazurowa-
nej i profilowanej. Zastosował bogate rozwiąza-
nie naśladujące klasyczny, gotycki rzut katedry 
z obejściem, kaplicami i kruchtami. Przestrzeń 
wykorzystał projektując zakrystię, salki i kaplice. 
Płaszczyzny ścian zewnętrznych wykonał z cegły 
licówki, którą urozmaicają blendy z jasnego 
tynku. Dekoracje elewacji kościoła tworzą 
ślepe, ceglane maswerki oraz maswerkowe 
podziały okien, które zdobią ceglane kształtki. 
Rybnicki kościół jest przykładem budownictwa 
orientowanego.

Sztuka sakralna kościoła pod wezw. św. 
Antoniego Padewskiego to m.in. rzeźby, pła-
skorzeźby, malatura naścienna, witraże okienne 
oraz zdobnictwo architektoniczne. Jego wyposa-
żenie, pomimo zachowanych cech neogotyckich, 
nie powstało w całości w tym samym okresie. 
Najwcześniej, w latach 1906–1907 powstał 
w pracowni Carla Buhla we Wrocławiu ołtarz 
główny. Również w tej samej pracowni powstała 
w 1911 r. ambona. Bogato rzeźbiony tron biskupi, 
a także stacje drogi krzyżowej wykonane zostały 
w konwencji neogotyku w pracowni mistrzów 
w Oberamergau w Bawarii w roku 1907. W tym 
samym roku wykonana została we Wrocławiu 
w pracowni J. Baumaistera chrzcielnica, jak rów-
nież Chrzest Chrystusa. Pinakle z figurami Matki 
Boskiej i Chrystusa Króla z nieznanej pracowni 
stanowią wyposażenie kościoła wraz z ławkami i
 wystrojem zakrystii, od początku jego istnienia. 
W roku 1911 w pracowni A. Jagera w Regens-
burgu został wykonany ołtarz boczny p.w. Matki 
Boskiej Różańcowej. Zaprojektowany przez Au-
gusta Irheera, ufundowany został przez I zastępcę 

kościelnego 
rybnickiej 
p a r a f i i 
Franciszka 
Chruszcza. 
Pod koniec 
lat 20., w tyl-
nej kaplicy 
od ulicy Żor-
skiej powstał 
ołtarz Matki Bo-
skiej Nieustającej 
Pomocy, ufundowany przez Arcybractwo Matek 
Chrześcijańskich. Zniszczony w trakcie II wojny 
światowej, nie został nigdy odbudowany. W la-
tach 1929–1931 Paweł Kajzar wykonał ołtarz po 
prawej stronie transeptu p.w. Chrystusa Króla. 
Wówczas, główne miejsce w ołtarzu zajęła figura 
Chrystusa, zdobiąca do tej pory jeden z filarów 
prezbiterium. W jej miejscu została wstawiona 
rzeźba z wizerunkiem św. Józefa.

Wydarzenia, które wpłynęły na zmiany 
w wystroju świątyni oraz w jego zdobnictwie 
naściennym, to rok 1921, okres II Wojny Świa-
towej i pamiętny pożar w roku 1959. Wiele zmian 
wprowadziły wymogi II Soboru Watykańskiego, 
przebudowano bowiem układ przestrzenny 
prezbiterium, wprowadzając nowe elementy. Od 
1999 roku wystrój świątyni bardzo się zmienił. 
Wymienione zostały witraże, w których wpro-
wadzono bogatą ornamentykę w postaciach 
świętych. Po przeprowadzonych badaniach od-
krywkowych zostały odsłonięte dawne malowidła 
naścienne, na podstawie których odtworzono 
dawną polichromię. Przywrócono oryginalny 
wygląd prezbiterium. Sklepienia pomalowano na 



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. W cyklu artykułów przybliżamy znaki rybnickich dzielnic. Dziś przedstawiamy Chwałęcice.

niebiesko i ozdobiono je złotymi gwiazdkami. Jak wspominają najstarsi rybni-
czanie, tak wyglądała malatura kościoła przed II wojną światową. W kaplicach 
odtworzono neogotycką wić roślinną, która zdobiła ich wnętrza już w latach 
30. XX wieku. Konserwacji poddane zostały wszystkie elementy stanowiące 
wyposażenie świątyni: ołtarz główny z figurą św. Antoniego, ołtarze boczne, 
ambona, stacje drogi krzyżowej z Chrztem Chrystusa. Renowacji poddano 
również wszystkie rzeźby i płaskorzeźby zdobiące wnętrze kościoła. Założono 
nowe ogrzewanie, wyremontowano dach oraz zabytkowe otoczenie kościoła. 
Jest ono uzupełnieniem całego założenia architektonicznego z neogotycką 
bramą i rozłożystymi schodami, na których w 2005 roku stanął pomnik Ojca 
Świętego Jana Pawła II, jako upamiętnienie pontyfikatu zmarłego 2 kwietnia 
2005 roku Papieża – Polaka.

Aleksandra Grabiec

Moja Ty Ziemio Rodzima...
... to nazwa regionalnego konkursu wiedzy o ziemi 

śląskiej adresowanego do uczniów szkół podstawowych  
z całego województwa.  

Chęć udziału w konkursie, który ma zainteresować uczniów wła-
snym regionem, jego środowiskiem, geografią, etnografią i kulturą, 
można zgłaszać do 18 maja w SP nr 18, a do rywalizacji mogą przy-
stąpić uczniowie klas IV – VI (maksymalnie dwóch z danej szkoły). 
Konkurs odbędzie się 28 maja, a organizatorami są Regionalny Ośro-
dek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”, SP nr 18 i Stowarzyszenie 
Korzenie.pl. Patronat nad konkursem objęli Marszałek Województwa 
Śląskiego i Prezydent Miasta Rybnika, a wszelkie pytania związane 
z imprezą należy kierować do Marii Stachowicz – Polak (tel. kom. 
601557296, e–mail: maria.stachowiczpolak@poczta.onet.pl).     (S)

dokończenie ze strony obok

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

Znaki wspólnoty
Chwałęcice

Chwałęcice, malowniczo położona wśród pól 
i lasów willowa dzielnica Rybnika, sięga swymi 
początkami wieku XII. Jej nazwę wymieniono 
po raz pierwszy w dokumentach w roku1258. 
Chwałęcice weszły wówczas w skład wsi nale-
żących do klasztoru cystersów w Rudach i były 
z nim związane do 1810 r., czyli do momentu 
kasaty klasztoru. Mieszkańcy wsi nie uczęszczali 

jednak na niedzielne nabożeństwa do Rud lecz 
do Rybnika, ponieważ należeli do rybnickiej  
parafii. Zapoczątkowane w ten sposób związki 
szczególnie wzmocniły się w XX wieku. Po 
Powstaniach Śląskich i Plebiscycie, w roku 1922 
znalazły się po polskiej stronie granicy. Reformy 
administracyjne, zwłaszcza z drugiej połowy tego 
wieku, zmieniały status miejscowości. Najpierw, 
w 1954 r. stały się gromadą, później od 1973 r., 
jako sołectwo zostały siedzibą gminy, by z dniem 
1 lutego 1977 r. stać się dzielnicą Rybnika.

Jako gmina wiejska, Chwałęcice miały prawo 
posługiwania się własną pieczęcią. Najbardziej 
znana jest pieczęć, którą prawdopodobnie od-
ciśnięto po raz pierwszy na dokumencie w 1835 
r. Znalazło się na niej trudne do rozszyfrowania 
godło. Otóż w polu pieczęci widnieje odwrócona 
kotwica opleciona wężem lub liną, z pojedynczy-
mi kwiatami po bokach. Niemiecki napis głosi, iż 
należała do gminy Chwałęcice w powiecie ryb-
nickim. Pozostaje nierozwiązaną zagadką skąd 
w małej, położonej wśród lasów i z dala od więk-
szego zbiornika wodnego wiosce, bo przecież nie 
było jeszcze zalewu przy elektrowni, pojawiła się 
na pieczęci kotwica. Być może, śladem są zapiski 
o nękających wieś zarazach. Pobożni zakonnicy 
rudzcy mogli podpowiedzieć mieszkańcom, by 
wzorem starotestamentowych Izraelitów zdą-
żających do Ziemi Obiecanej, a kąsanych przez 

węże na pusty-
ni, użyli tego 
znaku. Wywyż-
szenie węża na 
palu, tu kotwicy, 
oznaczało jego 
unieszkodliwie-
nie przez Boga, 

zaś kotwica 
zamiennie 
u ż y w a n a  

w chrześcijaństwie z krzyżem, jest znakiem 
trwania i nadziei. Z czasem węża na kotwicy za-
mieniono na linę bardziej do kotwicy pasującą. 
W tym kształcie pieczęć używano do września 
1939 r. W tym samym roku ukazała się książka 
Mariana Gumowskiego o herbach i pieczęciach 
województwa śląskiego. Autor, podobnie jak  
w przypadku innych miejscowości górnośląskich, 
uznał bezpodstawnie wyobrażenie napieczętne 
za herb. Chętnie sięgający po to opracowanie 
powojenni historycy i domorośli heraldycy 
powtarzali, i powtarzają ten błąd. Mieszkańcy 
Chwałęcic przyzwyczaili się jednak do tego 
znaku, który co prawda nie jest herbem, lecz 
jednoczy lokalną społeczność już od wielu lat. 
Warto jednak wiedzieć, że nie jest to najstarsze 
wyobrażenie. Podczas badań udało się znaleźć 
w spisie majątków, tzw. katastrze, zupełnie 
nieznaną pieczęć. Świetnie zachowany odcisk 
w czerwonym laku poświadcza pracę komisji 
spisującej w 1723 r. ówczesne posiadłości.  
W polu owalnej, a nie okrągłej pieczęci, wyobra-
żono ułożone na trawie jeden na drugim bochny 
chleba, a ponad nimi pęk kłosów. Legenda 
napieczętna głosi po łacinie, iż SIGILLVM 
COMMVN[ITAS] CHWALENTIC czyli jest 
wyrazem samorządności gminy Chwałęcice. 
Pieczęć swym pięknym kształtem i precyzyjnym 
rysunkiem nawiązuje do pieczęci wsi wchodzą-
cych w skład dóbr cysterskich np. Boguszowic 
czy też pobliskich Zwonowic.

Obyczajem przyjętym przez heraldyków 
proponujących rozwiązanie problemów związa-
nych z herbami miast i gmin, w tym przypadku 
znaku wspólnoty, jest propozycja powrotu do 
najdawniejszych postaci godeł napieczętnych. 
Gdyby tak się stało, Chwałęcice zyskałyby 
okazały, historycznie uzasadniony znak nawią-
zujący do symboliki chleba i rolniczych tradycji.  
Z drugiej jednak strony, dziewiętnastowieczna 
pieczęć jakby wyprzedziła o prawie dwa stu-
lecia wizję Chwałęcic na brzegach rozległego 
zbiornika wodnego, po którym pływają łodzie 
i majestatyczne żaglówki. A więc potrzebne są 
kotwice...

E. Bimler–Mackiewicz

Pieczęć Chwałęcic używana od po-
łowy XIX w. do 1918 r. Na kotwicy 
widoczny jest wąż, nie zaś lina.

.Najstarsza pieczęć Chwałęcic odciśnięta w czerwonym 
laku na dokumencie katastralnym z 1723r. Przedstawia 
bochny chleba leżące na trawie oraz kłosy zbóż rosnących 
na okolicznych polach.

Pieczęć Chwałęcic używa-
na w latach 1922–1939.

Obecnie używany znak wspólno-
ty dzielnicy Chwałęcice.



W gwarze śląskiej „szpacyr” czy „szpacyrek” 
to wyrazy, które weszły do słownictwa przez ję-
zyk niemiecki. Zaś samo zjawisko spacerowania 
jest typowe dla kultury miejskiej. Na ziemiach 
polskich kultura taka wykształciła się głównie 
na Górnym Śląsku, częściowo w Wielkopolsce 
i w kilkunastu większych ośrodkach miejskich. 
Na Górnym Śląsku niedzielne spacery mają 
dawną, ponad stuletnią tradycję. Odbywano je 
przeważnie w niedzielne popołudnia, po obie-
dzie lub po „swaczynie” czyli podwieczorku. 
W miastach spacerowało się alejami między 
ogródkami działkowymi, do innych dzielnic, 
do parków, na często urządzane festyny, na 
mecze... Nie trudno było też znaleźć kulturalną 
ogrodową piwiarnię, zaś na śląskich wsiach, 
pociętych siecią dróg i ścieżek, obchodziło się 
własną miejscowość, oglądając przykładowo jak 
komu rosną „kwiotki w zagródce”, pozdrawiając 
sąsiadów siedzących na ławkach, pod drzewami 
lub  w „laubie”. Często chodzono na spacery do 
sąsiednich miejscowości, które oddalone były od 
siebie o zaledwie 3–5 km. Należy też nadmienić, 
że na taki „szpacyrek” ubierano się zawsze ele-
gancko. W stosunkowo zamożnych robotniczych 
rodzinach, już w latach 20. XX wieku, popularne 

stawały się wycieczki rowerowe. One jednak nie 
były w stanie wyprzeć relaksujących niedzielnych 
„szpacyrków”.  

Na pierwszy rzut oka umieszczone niżej 
zdjęcie mogłoby uchodzić za fotografię zro-
bioną we Włoszech czy we Francji. Tyle tylko, 
że zrobił je mój wujek – Wilhelm Szołtysek 
w piękne niedzielne popołudnie 4 czerwca 1930 
roku. O „śląskości” zdjęcia świadczy garderoba 
– kobiety stojąca i siedząca pośrodku mają białe 
kiecki i śląskie jakle. Wszystkie kobiety mają 
też włosy uczesane „na gładko” i spięte w kok, 
zwany na Śląsku „dudlikiem” albo też „czub-
kiem”, „neclikiem”… Mężczyźni ubrani są 
w eleganckie garnitury – w tych czasach męski 
strój ludowy praktycznie już zaginął.

Możemy spytać, skąd ci ludzie mieli pienią-
dze na takie ubrania? Wszyscy trzej widoczni 
na zdjęciu mężczyźni w żadnym wypadku nie 
byli bezrobotni ani zagrożeni bezrobociem. 
Pracowali na kolei jako urzędnicy średniego 
szczebla. Była to wtedy bardzo dobrze płatna 
praca, co potwierdza śląskie powiedzonko – „Jo 
kolyjorz wosztym srom!”. 

A gdzie się spacerowało? Ślązoki to lud 
bardzo praktyczny musieli więc mieć zawsze 

dosyć precyzyjnie określony plan i cel spaceru. 
Tak więc spacerowało się „kanś” czyli „gdzieś”. 
Przykładowo celem spacerowania mieszkań-
ców Paniówek, Borowej Wsi, Ornontowic, 
Gierałtowic czy Przyszowic były ruiny zamku 
w Chudowie zwane „burgruiną”. Dzisiaj Chu-
dów staje się sławny z powodu odbudowywa-
nego tam zamku! Inne części Śląska miały czy 
ciągle mają swoje tradycyjne i ulubione cele 
niedzielnego „szpacyrowanio”. Przykładowo 
na Wirku chodziło się na działki, w Czerwionce 
do „Grziba”, w Piekarach na „Kopiec Wyzwo-
lenio”, a w Rybniku nad staw Mośnik. 

Dzisiaj rybniczanie mają wiele miejsce do spa-
cerowania – ale trzeba powiedzieć, że brakuje 
w naszym mieście takiego super parku – jak 
katowicki park „Kościuszki” czy przypałacowy 
park we Pszczynie. Może kiedyś w Rybniku jesz-
cze taki powstanie? Owszem – ktoś powie – była 
dawniej „Hazynhajda”… ale to już historia 
z długą brodą. Kiedyś Marian Rak rzucił hasło 
przebudowania pasa wzdłuż Nacyny na wielki 
rybnicki deptak. Racja, chwilowo Nacyna jeszcze 
śmierdzi, ale  w związku z budową kanalizacji 
lada moment powinno się to zmienić...

Tekst i fotokopia: Marek Szołtysek

Jeżeli masz fajną pracę, stałe zarobki i stać cię na przynajmniej trochę elegancji, to znak, że należysz do klasy średniej. 
Na Śląsku ta klasa średnia ma sto lat tradycji – podobnie jak sztuka spacerowania. Kwiecień i maj najbardziej temu sprzy-
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Niedzielny szpacyrek

To zdjęcie z 1930 roku nie zostało 
zrobione w podparyskim lasku, 
w jednym z londyńskich parków 
czy gdzieś przy malowniczej dróżce 
w Lotaryngii. To grupa Ślązoków 
wybrała się na „szpacyrek”!



Dzisiaj prezentujemy dwa wyjątkowej jakości zdjęcia, które udostępniła nam rybniczanka – pani Annaliza Winkler–Ko-
nieczny, z domu Przybyła. Zdjęcie nr 52/1 zostało zrobione w czerwcu 1927 roku i przedstawia skład porcelany jej ojca Józefa 
Przybyły, mieszczący się na Rynku nr 4. Właściciel stoi pierwszy z prawej. Może ktoś z Czytelników ma jeszcze w domu 
zastawę stołowa kupioną właśnie w tym sklepie? Natomiast zdjęcie nr 52/2 zostało zrobione w 1928 roku i przedstawia dzieci 
chodzące wówczas do ochronki czyli przedszkola prowadzonego w Rybniku przez Siostry Urszulanki. Może ktoś rozpozna 
siebie lub bliskich?

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!

Krzysztof Karwot z Ligoty–Ligockiej 
Kuźni zadał sobie trud odszukania typów 
autobusów, których fotografie zamieściliśmy 
w lutowym numerze. Wykorzystał do tego 
celu album „Pojazdy wojska polskiego”, 
w którym odnalazł autobusy nieznacznie 
różniące się od tych kursujących w Rybniku 
– na zdj. 50/1 najprawdopodobniej jest więc 
autobus „Saurer – Zawrat”, który jeździł 
też w warszawskiej komunikacji miejskiej, 
a pojazd na fot. 50/2 przypomina autobus 
na podwoziu Chevroleta komunikacji samo-
chodowej PKP. Czy jest tak w istocie?

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 39
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To ważne, gdyż właśnie latem na drogach do-
chodzi do wielu groźnych wypadków i jedynym 
lekiem ratującym życie okazuje się krew. Wie  
o tym doskonale rybnickie Stowarzyszenie 
Honorowych Dawców Krwi im. Ks. Józefa 
Niedzieli. Dlatego zorganizowało akcję, dzięki 
której każdy przechodzień mógł wiele się do-
wiedzieć. — Niech ktoś wezwie pomocy! — woła 

jeden z ratowników opatrujący „rannych” 
z cinquecento, ale wie, że prośba rzucona 
do tłumu, nigdy nie zostanie spełniona. 
Pamiętajmy więc, aby w sytuacji, kiedy 
sami nie jesteśmy w stanie wezwać pomo-
cy, prosić o to konkretną osobę. 

Akcja rybnickiego stowarzyszenia 
miała przede wszystkim zachęcić do 

oddawania krwi, a punkt poboru urucho-
miono w Teatrze Ziemi Rybnickiej, gdzie, 
niestety, zjawiło się jedynie 18 osób. Każda 
z nich oddała 450 mililitrów tego cennego 
leku. Szkoda, że zainteresowanie było 
tak znikome, mimo nagłośnienia całego 

przedsięwzięcia. Przypominamy więc, że krew 
warto oddawać nie tylko podczas podobnych 
akcji – może to zrobić każda zdrowa, dorosła 
osoba (18–65 lat), nie chorująca w przeszłości 
na choroby zakaźne. A jak przekonują krwio-
dawcy... „oddając krew dzisiaj, możecie liczyć na 
wdzięczność i ofiarność ludzi, kiedy wy lub wasi 
najbliżsi będziecie jej potrzebować”.            (S)

„Krewniacy” poszukiwani

Ratownicy harcerscy z Gotartowic uczyli jak udzielać pierwszej 
pomocy.                                                                       Zdjęcia: s

Sala wystawowa TZR zmieniła się w terenowy punkt 
poboru krwi.

Przed TZR dochodzi do wypadku. Z czerwonego cinquecento wybiega ran-
na dziewczyna, stan jej chłopaka jest ciężki. Do akcji wkraczają ratownicy 
harcerscy z Gotartowic. Na szczęście to tylko ćwiczenia, a wypadek został 
zaaranżowany. Wszystko po to, by pokazać jak udzielać pierwszej pomocy  
i zachęcać każdego z nas do oddawania krwi. 

Zadbaj o życie...

Z pewnością popularność A. Korcz ma nie-
mały wpływ na promocję kampanii „Chronię 
życie przed rakiem szyjki macicy”. A jest co 
promować, bo codziennie w Polsce na raka szyjki 
macicy umiera 5 Polek, mimo iż można się przed 
nim skutecznie uchronić, stosując odpowiednią 
profilaktykę. Mowa o wykonywanych regular-
nie badaniach cytologicznych oraz o specjalnej 
szczepionce. — W Polsce kobiety umierają na 
raka szyjki macicy zupełnie niepotrzebnie, bo jest 
on uleczalny, jak żaden inny. Są takie kraje, gdzie 
ten nowotwór jest prawie zupełnie nieznany, jak 
choćby w Skandynawii. Warto więc gonić najlep-
szych, dlatego „zarażam” akcją i zachęcam kobiety, 
by nie tylko kupowały szczepionki, bo wiem, że one 
są drogie, ale przede wszystkim, aby dbały o siebie 
i raz w roku odwiedzały ginekologa i wykonywały 
za 15 zł bezbolesne, dwuminutowe badanie — po-
wiedziała nam A. Korcz. — Przede wszystkim zaś 
kobiety muszą być dumne z tego, że są kobietami, 
bo to jest najważniejsze. Aktorka rozdawała 
setki autografów, które wpisywała do promują-
cych akcję broszurek zatytułowanych „Zadbaj  
o życie”: — Koniecznie dajcie je przeczytać swoim 

mamom, siostrom i koleżankom — mówiła do 
otaczającego ją wianuszka fanów.   

Profilaktyka ma wciąż kluczowe znaczenie 
dla naszego zdrowia. Wiedzą o tym doskonale 
organizatorzy RDPZ, którzy zaprosili A. Korcz 
do udziału w Dniach... i jak co roku stworzyli 
wszystkim zainteresowanym możliwość przepro-
wadzenia wielu bezpłatnych badań i wysłuchania 
fachowych porad. W ten sposób TZR na jeden 
dzień zmienił się w poradnię zdrowia, połączoną 
z salonem odnowy i urody. Każdy z odwiedzają-
cych mógł nie tylko wykonać bezpłatne badania 
– m.in. cukru we krwi, cholesterolu, słuchu  
i wzroku, zasięgnąć porad lekarskich z dziedziny 
onkologii, ginekologii, kardiologii czy psychia-
trii, ale i poddać się relaksacyjnym masażom,  
a także zobaczyć pokazy zabiegów fryzjerskich  
i kosmetycznych. Ponadto radzono jak opieko-
wać się chorymi w domach i jakie diety stosować. 
Nie dziwi zatem fakt, że przez TZR przewinęły 
się prawdziwe tłumy, a najczęściej zatrzymywano 
się przy młodych ludziach ze Szkoły Policealnej 
Województwa Śląskiego im. dr Feliksa Białego  
z Orzepowic, którzy robili wszystko, by wzbudzić 
jak największe zainteresowanie – wykonywali 
widowiskowe masaże, uczyli pierwszej pomocy 
i opatrywania koszmarnych ran (a mieli ich do 
wyboru całą gamę!), radzili jakie zioła stosować 
i jak, nawet w tak ekstremalnych warunkach, 
opiekować się dziećmi. 

Trwająca cztery dni impreza rozpoczęła się 
od Regionalnego Turnieju Wiedzy o Zdrowiu 
dla Szkół Podstawowych, w którym zwyciężyła 
„podstawówka” z Czerwionki–Leszczyn, przed 

placówkami z Żor, Świerklan, Polską Szkołą 
Podstawową w Czeskim Cieszynie oraz rybni-
czanami z SP nr 6.   

Imprezę zakończyły Mistrzostwa Pierwszej Po-
mocy dla Młodzieży organizowane przez rybnicki 
oddział PCK, które poprzedziła międzynarodowa 
konferencja „Idąc ku zdrowiu” zorganizowana w 
auli Państwowej Szkoły Muzycznej i współfinan-
sowana przez miasto. Uczestnicy spotkania, w 
którym udział wzięli m.in. wiceminister zdrowia 
Bolesław Piecha, zastępca prezydenta Rybnika 
Ewa Ryszka oraz przedstawiciele organizacji 
i stowarzyszeń zajmujących się szeroko pojętą 
profilaktyką zdrowotną, wysłuchali prelekcji 
Haliny Osińskiej – prezes Polskiego Towarzystwa 
Oświaty Zdrowotnej z Warszawy, która mówiła 
o zadaniach stojących przed medycyną profilak-
tyczną i o możliwościach wyrównywania różnic  
w poziomie zdrowia. Kwestie profilaktyki raka 
szyjki macicy przybliżył dr n. med. Władysław 
Gaweł, a o coraz bardziej powszechnym pro-
blemie wypalenia zawodowego mówiła Mariola 
Kujańska. W drugiej części konferencji poświę-
conej sprawom ekologii wystąpił prezes stowa-
rzyszenia „Os Trianon” Viliam Sunal. Czeski 
gość mówił o wpływie środowiska naturalnego na 
zdrowie człowieka, a dr Marek Kaczmarzyk wraz  
z młodzieżą uczestniczącą w programie „Kaska-
da” o kształtowaniu świadomości ekologicznej 
młodych ludzi.

Honorowym patronatem XIV Rybnickie Dni 
Promocji Zdrowia objął prezydent Rybnika.

(S), (D)
Zdjęcia na wewnętrznej stronie okładki.

Mimo że jest aktorką, do Teatru Ziemi 
Rybnickiej nie przyjechała promować 
nowego filmu ani spektaklu. Miała inny, 
ważny cel. Anna Korcz, ambasadorka 
ogólnopolskiej kampanii „Chronię życie 
przed rakiem szyjki macicy” przekonywała 
rybniczanki jak istotna jest profilaktyka. 
To właśnie o roli zapobiegania chorobom 
sporo powiedziano podczas kolejnej już 
edycji Rybnickich Dni Promocji Zdrowia 
zorganizowanych przez Regionalne 
Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej  
i  Powia tową  Stac ję  Sani tarno–
Epidemiologiczną.
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Hity na kwiecień
Rybnik, ul. So bie skie go 18, tel. 42 38 703

Jack & Suzy Welch, Win-
ning – odpowiedzi. Wyd. Studio 
Emka, Warszawa 2007.

Winning  znaczy zwyciężać, 
ale autorom nie chodzi o żadną 
z konkurencji sportowych, ale o...
biznes. Publikacja jest dopełnie-
niem pierwszej książki autorskiej 
pary pt. „Winning” i odpowiada 
na najczęściej zadawane pytania 
po przeczytaniu pierwszej. Pytają 

biznesmeni chcący osiągnąć sukces, odpowiadają praktycy 
z najwyższej półki: Jack Welch był ósmym z kolei prezesem 
General Electric Company i sprawił, że firma ta stała się 
najcenniejszą spółką na świecie, Suzy jest dziennikarką 
piszącą o biznesie w najbardziej prestiżowych pismach. Jeśli 
się uczyć, to od najlepszych...

•••
David Watkin, Ilustrowana Historia 

Architektury Zachodniej. Dodatek do 
tygodnika „Przekrój”. 

Cotygodniowa podróż przez dzieje archi-
tektury z historią w tle. Poznajemy nie tylko 
wspaniałe budowle i ich projektantów, ale 
również indywidualne poglądy autora. Se-
ria zawiera piękne zdjęcia i inne ilustracje, 
a także słowniczek ważnych pojęć. Dotąd 
ukazały się tomy dotyczące antyku, Bizan-
cjum i wczesnego chrześcijaństwa, gotyku 
i renesansu. Każdy z nich można nabyć osobno... Dobra 
rozgrzewka przed wakacyjnymi wojażami...

•••
CD The 1st Smooth Jazz Avenue. 

The Greatest Moments in the 
Smooth Jazz History. Sony BMG 
Music Entertainment Polska.

Czteropłytowy album z najwięk-
szymi hitami tego kołyszącego i wyci-
szającego nurtu muzycznego, bardzo 
jasno i przejrzyście podzielony na: 

Ladies, Gentelmen, Ladies i Gentelmen oraz Instrumental. 
Do wyboru, do koloru – od Patricii Kaas poprzez Kayah 
z Cesarią Evorą, naszą Basię Trzetrzelewską, Arethę Fran-
klin, Ellę Fitzgerald, Natalie Cole, Franka Sinatrę, Tony 
Benneta, Marvina Geye’a, super duety aż do wykonań 
instrumentalnych. Ten album będzie prawdziwą ozdobą 
każdej płytoteki, po który będziemy sięgać częściej niż 
nam się wydaje...

•••
DVD „Wiatr buszujący w jęczmie-

niu” w reżyserii Kena Loach’a. Best 
Film Co. Sp. z o.o. 

W serii „Plus dla koneserów” zdobywca  
Złotej Palmy 2006 na festiwalu w Can-
nes, opowiadający historię dwóch braci 
zaangażowanych w latach 20. ub. wieku 
po stronie partyzantów IRA walczących 
o oderwanie Irlandii od Wielkiej Brytanii.  
W imię wyznawanych przez siebie ideałów 
staną naprzeciwko sobie. (...) haust świeżego powietrza, 
prawdy i realizmu – jak napisał krytyk filmowy Tadeusz 
Sobolewski. 

•••
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.

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 21 maja br. 

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

ufndowane przez Klub Międzynarodowej 
Prasy i Książki

Krzyżówka

Konkurs z fontannami w roli głównej widać się bardzo spodobał, bo dostaliśmy 
od naszych czytelników wyjątkowo dużo odpowiedzi. A prawidłowe rozwiązanie 
brzmi: MODNE NASZE CACKA WODNE. 

Nagrody otrzymują:

Otrzymane od zespołów „Carrantuohill” i Cameleon bRASS płyty i kasety będą 
stanowiły bonusy dla laureatów.   

Osobom, które wylosowały nagrody gratulujemy, a naszym sponsorom bardzo 
dziękujemy.

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

Jaskinia solna
Rybnik, ul. Chrobrego 25a, 
tel. 42 14 251, 604 348 203.

2 karnety na 5 seansów wartości 
50 zł każdy

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

Bon towarowy wartości 100 zł

Studio Fryzur Appolinar
Rybnik, ul. Wyzwolenia 77, tel. 032 42 28 802.

Bon na usługę wartości 50 zł

Rybnik, ul. Kościelna 15, tel. 032 422 63 63.
Upominek kosmetyczny

Rybnickie Centrum Kultury
Redakcja „Gazety Rybnickiej

Wiosenny zestaw witaminowy

Rozwiązanie Konkurs Świątecznego

Zespół Carrantuohill
Płyty i kasety

Zespół Cameleon Brass
Najnowsza płyta „Wake up”

Aleksandra 
Wieczorek 
z Rybnika

Ewa Wiera 
z Rybnika

Włodzimierz 
Kalisz

i Maria Zawadzka
z Rybnika

Rafał Karwot
z Rybnika

Barbara Kwapień
z Rybnika

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



St
ro

ny
 s

po
rt

ow
e 

re
da

gu
je

: M
ar

ci
n 

Tr
os

zk
a

Agata Perenc – sportowcem roku!
Po raz kolejny wręczono nagrody dla najlepszych sportowców 

naszego miasta. Oficjalna gala odbyła się w hotelu „Olimpia”, gdzie 
wręczano nagrody tym, którzy w ubiegłym roku na imprezach rangi mi-

strzostw Polski, Europy czy świata, wywalczyli 
miejsca na podium. Wyróżnionych pamiątko-
wymi listami gratulacyjnymi i nagrodami finan-
sowymi zostało 133 zawodników z kilkunastu 
rybnickich klubów. Dość wymienić, że wśród 
nich nie zabrakło przedstawicieli lekkiej atlety-
ki, baseballu, modelarstwa, żużla, judo, boksu, 
biathlonu, szermierki, kolarstwa czy żeglarstwa. 
Oczywiście nagrodzono też naszych pilotów z 
Aeroklubu ROW, którzy podczas niedawnych 
Mistrzostw Świata w akrobacji szybowcowej tak 
świetnie się spisali. Podczas uroczystości prezy-
dent Adam Fudali wspomniał także o szansie, 
jaką Euro 2012 może być także dla Rybnika: 
— Liczymy na to że kiedy Chorzów otrzyma 
prawo do organizacji meczy, to reprezentacje 
będą mogły korzystać z zaplecza treningowego 

jaki mamy zamiar stworzyć w Kamieniu i obok basenu „Ruda”. 
Tytuł Sportowca Roku i nagrodę w wysokości 4 tys. złotych przyznano 

młodej przedstawicielce judo – mistrzyni Polski juniorek Agacie Perenc 
z KS „Polonia”. Wygrała ona zdecydowanie plebiscyt, w pokonanym polu 
zostawiając 9 innych pretendentów. Zwyciężczyni jest bardzo skromną 
osobą, o czym można się było przekonać podczas gali. Chodzi do LO im. 
Powstańców Śląskich. Do sportu i judo namówił ją tata, który wcześniej 
także trenował. — Nie spodziewałam się, że wygram ten plebiscyt, choć 
wiedziałam, że mam dużo głosów — mówiła po otrzymaniu nagrody 
szczęśliwa triumfatorka, która, poza sportem, lubi także muzykę i film. 
Jak sama przyznała, łączenie sportowej pasji ze szkołą nie jest łatwe, 
ale sądząc po wynikach zarówno sportowych jak i szkolnych, radzi sobie  
z tym świetnie i oby tak dalej.                                                                   Fr

Oczywiście jeszcze nie teraz, ale kto wie, 
być może kiedyś właśnie tak się stanie. Taką 
wizję przyszłości rybnickiej piłki zaprezentował 
na spotkaniu wielkanocnym zarząd ROW–u. 
— Zaczyna powoli procentować system szkole-
nia, jaki przyjęliśmy, czyli wzmacnianie ROW–u 
piłkarzami z okolicznych drużyn — mówił prezes 
klubu, poseł Grzegorz Janik. — Rozwija się on na 
tyle dobrze, że już w tej chwili nasz były trener, Piotr 
Piekarczyk (obecnie GKS Katowice) przedstawia 
ją jako wzorową władzom Katowic. Czy więc w 
przyszłości ROW zawojuje polską piłkę własnymi 
wychowankami, niczym przed kilkunastu laty słyn-
ny Ajax Amsterdam Ligę Mistrzów? Wizja, póki 
co, bardzo futurystyczna. Jednak wypada trzymać 

kciuki i kibicować, zwłaszcza, że EURO 2012 coraz 
bliżej. Kto wie, może zobaczymy któregoś z mło-
dych piłkarzy z Rybnika w barwach reprezentacji 
Polski. Jednak zanim to nastąpi, czeka ich jeszcze 
długa droga. Cel, jaki na ten sezon wyznaczyli sobie 
piłkarze, trenerzy oraz zarząd jest jeden; awans 
do III ligi. Dlatego też podczas zimowej przerwy 
drużyny nikt nie opuścił, choć na dwóch piłkarzy 
„oko miała” Odra Wodzisław i Piast Gliwice. Dru-
żyna składa się z młodych piłkarzy, pochodzących 
z Rybnika i okolic. Do rozgrywek rundy wiosennej 
zespół przygotowywał 
nowy trener Paweł Ka-
szyca. Tłumacząc brak 
wzmocnień zespołu za-

wodnikami z zewnątrz powiedział: — Lepiej mieć 
drużynę opartą na wychowankach, którzy są gotowi 
„umierać” za ROW, niż oprzeć się na najemnikach, 
którym raz chce się grać, a raz nie. Wypada tylko 
cieszyć się z tego, że trener widzi tak duży potencjał 
w młodej drużynie. Podczas prezentacji zespołu 
poruszono m. in. także kwestię rozgrywania meczy 
przy sztucznym świetle na stadionie w Rybniku. 
Takie spotkania są o wiele większą atrakcją tak 
dla kibiców, jak i dla samych zawodników. Ale 
niesie to ze sobą również pewne ryzyko... Zespo-
ły przyjeżdżające do Rybnika i grające w takich 

Do trzech razy sztuka
Dopiero w trzecim meczu tegorocznych rozgrywek I ligi żużlo-

wej, zawodnicy RKM–u Rybnik odnieśli zwycięstwo, pokonując 
na torze w Grudziądzu miejscowy GTŻ 52:41. Pierwsze zwycięstwo 
w tegorocznej I lidze nie przyszło Rekinom łatwo. Po 5 rozegranych 
biegach rybniczanie przegrywali 9:21, po biegu 12 przewaga zmalała do 
1 punktu. Ale trzy ostatnie wyścigi RKM wygrał podwójnie i wywiózł  
z toru rywala 3 punkty. W pierwszym ligowym spotkaniu w Poznaniu 
najwięcej punktów zdobyli: R. Poważny 13, D. Gizatulin 11 i R. Chromik 
8, w kolejnych dwóch potyczkach ligowych z bardzo dobrej strony pokazali 
się Ch. Harris – zdobywca 15 i 19 punktów, R. Schlein – 9 i 12 punktów 
oraz R. Gafurow, który zdobył 11 i 9 punktów. 

Niestety, niezbyt szczęśliwie zaczął się sezon dla rybnickich juniorów. 
Już na początku sezonu kontuzji nabawił się Patryk Pawlaszczyk – oprócz 
kontuzji barku, zawodnik ma stłuczone kolano oraz pęknięte kręgi kręgo-
słupa. Nie mniejszy pech dopadł Sławka Pysznego podczas próby toru przed 
meczem w Poznaniu, na wyjściu z łuku poderwało mu koło motocykla, 
co skończyło się upadkiem i złamaniem podudzia. Zawodnik jest już po 
operacji, którą przeszedł w poznańskim szpitalu. 

Natomiast na torze w Opolu rozegrany został finał krajowych elimi-
nacji Mistrzostw Europy Juniorów. Świetnie zaprezentowali się w nim 
Michał Mitko i Rafał Fleger, którzy znaleźli się w pierwszej czwórce i 
tym samym wywal-
czyli sobie możliwość 
reprezentowania Pol-
ski w Mistrzostwach 
Europy. Jednego tyl-
ko punktu zabrakło 
do możliwości walki 
w barażach Piotro-
wi Korbelowi, który  
w rozgrywkach ligo-
wych reprezentuje 
barwy mistrza Polski 
– Atlasu Wrocław.

Energetyk ROW Rybnik jak Ajax?

Ligowy boks w Rybniku
27 maja br. w hali sportowej MOSiR–u w Boguszowicach 

o godz. 12.00 odbędzie się pierwszoligowy mecz bokserski o 
drużynowe mistrzostwo Polski seniorów pomiędzy drużynami 
Śląska a Warmią i Mazurami. W barwach śląskiej drużyny wystąpią 
zawodnicy RMKS-u Rybnik: aktualni wicemistrzowie Polski seniorów 
Mateusz Mazik, Patryk Cichocki oraz wicemistrz młodzieżowy Ma-
rek Szarubka. Ponadto w drużynie Śląska występują inni zawodnicy 
RMKS–u: Marcin Cichocki, Wojtek Podgórny i Piotr Buchta. Skład 
uzupełnią zawodnicy z Katowic i Knurowa. 

Bilety w cenie 10 zł, będą do nabycia tydzień przed zawodami 
w sekretariacie hali. Młodzież do 18 lat ma wstęp bezpłatny.

Jeden z biegów spotkania RKM – Intar Ostrów.

dokończenie na str. 52
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Dominacja 
na planszach

Młodzi szpadziści z RMKS Rybnik 
zdominowali rozegrane w Gliwicach Indy-
widualne i Drużynowe Mistrzostwa Śląska 
juniorów młodszych.

Rywalizację indywidualną wygrał zdoby-
wając złoty medal i tytuł Mistrza Śląska Jan 
Kordas. Szpadzista rybnickiego RMKS–u 
w całym turnieju nie przegrał ani jednej 
walki. Po eliminacji grupowej z kompletem 
zwycięstw rozstawiony został z numerem 
pierwszym. W walkach pucharowych pokonał 
trzech zawodników, a w walce półfinałowej 
spotkał się z kolegą klubowym Zachariaszem 
Kłoskiem (który zajął 3 miejsce i zdobył brą-
zowy medal) i wygrał 15:10. W finale pokonał 
najgroźniejszego rywala z planszy Mikołaja 
Smółkę AZS AWF Katowice 15:11. Na 6. 
miejscu zakończył walki Maciej Brewczyk 
– kolejny bardzo dobrze zapowiadający się 
zawodnik RMKS.

Turniej drużynowy nie przyniósł niespo-
dzianek. Drużyna RMKS I (Kordas, Kłosek 
Brewczyk, Kotas) w finale spotkała się z innym 
faworytem mistrzostw – AZS AWF. Po zacię-
tym pojedynku rybniczanie ulegli akademikom 
42:45, zdobywając tym samym srebrny medal. 
Druga drużyna RMKS–u (Fajkis, Lasota, Na-
szkowski, Franke) zajęła 8. miejsce.

Doskonała postawa rybnickich szpadzistów 
jest bardzo dobrym prognostykiem przed 
Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży (Mi-
strzostwa Polski w tej kategorii wiekowej), 
która na początku maja rozegrana zostanie 
w Opolu. 

Podwójny sukces
Siatkarze i siatkarki SP nr 18 wygrali 

finały rejonowe i awansowali do półfi-
nałów wojewódzkich w minisiatkówce, 
które odbędą się w Bielsku Białej. Rybni-
czanie pokazali dobrą grę i pokonali swoich 
przeciwników z Żor. — Z roku na rok rośnie 
zainteresowanie siatkówką i przygotowanie 
sprawnościowe dziewcząt i chłopców. Nie-
wątpliwie mają na to wpływ zajęcia sportowe 
(tzw. SKS-y) w szkołach, które kiedyś chciano 
zlikwidować, a teraz dzięki wsparciu klubów  
i miasta spełniają swoje zadanie — mówi Ro-
man Pinoczek, dyrektor SP nr 18 oraz prezes 
TS Volley Rybnik i UKS „Osiemnastka”, 
które patronują mistrzostwom minisiatkówki 
w Rybniku. Warto dodać, że UKS „Osiem-
nastka” wygrał konkurs grantowy na projekt 
pod nazwą RAPS – Rybnicka Akademia Piłki 
Siatkowej czyli organizację zajęć i zawodów 
siatkarskich dla dzieci i młodzieży, a to spo-
woduje, że oferta siatkówki dla najmłodszych 
będzie jeszcze bardziej atrakcyjna. 

Koszykarki RMKS Utex Rybnik 
wywalczyły awans do ekstraklasy, 
zaś koszykarze MKKS wygrali rywa-
lizację w grupie B II ligii i od nowego 
sezonu grać będą w I lidze.

Podopieczne trenera Mirosława 
Orczyka do końca tegorocznych rozgry-
wek zachowały status niepokonanych. 
Z kompletem zwycięstw zakończyły 
rozgrywany w Rybniku najpierw turniej 
półfinałowy, a potem finałowy. Zatem 
po 7 latach przerwy rybnicka koszy-
kówka żeńska powraca do najlepszej 
ligi w kraju.

W pierwszym meczu finałowym, który 
odbył się w Rybniku, RMKS pokonał KS 
Basket Bydgoszcz 61:52 i następnego 
dnia, w meczu niepokonanych, zmierzył 
się z MUKS–em Poznań. W szczelnie 
wypełnionej kibicami hali, rybniczanki 
rozegrały wspaniałe spotkanie i pokona-
ły poznański MUKS 71:59, zapewniając 
sobie upragniony awans. Po gwizdku 

kończącym to spotkanie lał się szampan  
i łzy szczęścia. Kropkę nad „i” rybni-
czanki postawiły następnego dnia, kiedy 
ponownie pokonały AZS Warszawę, tym 
razem 69:58.  

W 3 spotkaniach turnieju finałowego 
punkty dla RMKS Utex Rybnik zdobyły: 
Joanna Szymczak – Górzyńska 41, Iwona 
Szymik 35, Agnieszka Jaroszewicz 32, Pau-
lina Dąbkowska 26, Małgorzata Chomicka 
21, Agata Oskwarek 20, Karolina Kozak 
11, Karolina Żurkowska 4, Aleksandra 
Lewoń 4, Joanna Czajkowska 3, Anna 
Sękowska 2, Weronika Oskwarek 2. 

O awans postarali się w tym se-
zonie koszykarze MKKS–u Ryb-
nik. Podopieczni trenera Dariusza 
Szczubiała pewnie wygrali rywalizację  
w grupie B II ligi i awansowali do I ligi. 
W 24 spotkaniach odnieśli 21 zwycięstw  
i doznali 3 porażek. Drugą w tabeli 
Pogoń Prudnik wyprzedzili o 3 punkty,  
a trzecią Politechnikę Opolską o 5.

Szachowy 
Puchar Polski

W Szkole Podstawowej nr 2 w Rybniku 
rozegrano szachowy Puchar Polski do lat 7 
i 8. W zawodach startowało 57 chłopców i 26 
dziewcząt. Wśród chłopców do lat 8 zwyciężył 
Tomasz Lamża z MKSz Rybnik z dorobkiem 7,5 
pkt. W tej samej kategorii wiekowej wśród dziew-
czyn zwyciężyła Anna Marczuk z KKSz Kraków, 
trzecia była Martyna Konopacka z SP 2 Rybnik. 
W grupie 7–latków zwyciężyli Zuzanna Cho-
remska z Poznania i Michał Choina z Ostrowca 
Świętokrzyskiego. Najlepsi zawodnicy powiatu 
rybnickiego: Wiktoria Cieślak (Przedszkole nr 
2), M. Konopacka (SP nr 2), Paweł Mika (SP nr 
2) i Kamil Kozioł (Przedszkole nr 43) otrzymali 
puchary starosty rybnickiego. W klasyfikacji dru-
żynowej turnieju zwyciężyły dwa rybnickie zespoły 
– wśród siedmiolatków MUKS Smerfy Rybnik,  
w grupie starszej – Szkoła Podstawowa nr 2.

Zwycięzcy poszczególnych grup otrzymali oka-
załe puchary oraz nagrody rzeczowe i pamiątkowe 
dyplomy.

Amatorskie rozstrzygnięcia 
Zakończyła się IX edycja Rybnickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki. Najlepszą drużyną 

została ekipa K&K Rybnik Szkolna, która dopiero w drugim meczu finałowym pokonała 
WSHE Wodzisław 83:69. W klasyfikacji najlepszych strzelców ligii zwyciężył Krzysztof Zieliń-
ski z Wodzisławia, zdobywając 588 punktów, drugi był Waldemar Bastek z Knurowa (481 pkt.),  
a trzeci Przemysław Bednarek z K&K Szkolna (421 pkt.). Rozgrywki IX edycji Rybnickiej Ama-
torskiej Ligi Koszykówki zakończyły się rozdaniem nagród i dyplomów, które wręczali obecni na 
uroczystości zastępca prezydenta miasta Rybnika – Ewa Ryszka i zastępca dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji – Janusz Taranczewski. Trzy pierwsze drużyny otrzymały puchary, 
zawodnicy indywidualne nagrody w postaci m.in. walizek lotniczych, zegarków i odtwarzaczy mp3, 
a kapitanowie pozostałych zespołów dyplomy uczestnictwa w rozgrywkach. Kolejna, jubileuszowa 
X edycja Rybnickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki wystartuje prawdopodobnie we wrześniu.

Koszykarki w ekstraklasie, 
awans koszykarzy

Cieszące się z awansu do ekstraklasy koszykarki RMKS–u Utex Rybnik  
z trenerem Mirosławem Orczykiem i prezesem klubu Gabrielą Wistubą. 

Koszykarze MKKS z trenerami Dariuszem Szczubiałem i Łukaszem 
Szymikiem oraz prezesem klubu Joanną Sokołowską.

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



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

Program zajęć na maj 2007:
• 3.05., czw., godz. 10.00 – Udział w uroczy-

stościach z okazji rocznicy 3 Maja.
• 4.05., pt., godz. 10.00 – Zajęcia językowe 

i brydż.
• 7.05., pon., godz. 10.00 – Dyżur prawniczy 

mec. Szczepan Balicki.
• 7.05., pon., godz. 12.00 – Nauczanie rysunku 

– Maria Malczewska.
• 9.05., śr., godz. 10.00 – „Cały Rybnik czyta 

dzieciom” – Jadwiga Mandera – Przedszkole 
nr 7.

• 9.05. śr., godz. 13.30 – „Prawo spadkowe” 
– mec. Zygmunt Stęchły.

• 10.05., czw., godz. 11.00 – „Dzień wolonta-
riusza” – spotkanie z przedstawicielami PCK, 
CRIS, PDS Rybnik i PDS Gorzyce.

• 14.05., pon., godz. 12.00 – Medycyna nie-
konwencjonalna.

• 16.05., śr., godz. 13.30 – „Powikłania cu-
krzycy” – dr Aniela Kempińska.

• 17.05., czw., godz. 11.00 – „Pejzaż i ekolo-
gia” – Maria Malczewska.

 godz. 13.00 – Poezja urodą życia – spotkanie 
założycielskie „salonu literackiego” – prowa-
dzący Jerzy Frelich.

• 21–23.05. – „VI Dni Ziemi, Wody i Po-
wietrza” – Laboratorium Nowoczesnych 
Technologii, Rybnik, ul. Rudzka.

• 22.05., wt., godz. 9.00 – „Ochrona dzie-
dzictwa kultury technicznej” – prof.Adam 
Szczurowski.

• 22.05., wt., godz. 14.00 – spotkanie sole-
nizanckie.

• 23.05., śr., godz. 10.00 – dyżur prawniczy 
– mec. Janusz Grzybczyk.

• 24.05., czw., godz. 11.00 – „Motyw szaleń-
stwa w literaturze” – Alicja Godlewska.

• 31.05., czw., godz. 11.00 – „Autostrada A–1” 
– prof. Antoni Motyczka.

Lektoraty, koła zainteresowań – zgodnie z har-
monogramem tygodniowym.

Zaprosili nas 
• DK Chwałowice na kolejny „Wieczór sztuk” 

z udziałem m.in. Mariana Bednarka (30 marca). 
• Uczniowie i nauczyciele II LO im. A. Fry-

cza–Modrzewskiego na misterium pasyjne 
(4 kwietnia).

• Przedszkole nr 9 na obchody Dnia Ziemi 
(20 kwietnia).

• DK Niedobczyce na cykl imprez kwietnio-
wych, m.in. Niedobczycką Wiosnę Teatralną 
(24–25 kwietnia). 

• Koło Naukowe Antropologów Społecznych 
na sympozjum naukowe (24 kwietnia). 

• Młodzieżowy Dom Kultury na uroczyste 
podsumowanie VII Wojewódzkiego Konkur-
su Recytatorskiego (26 kwietnia)

• Szkoła Podstawowa nr 1 na Międzyszkolny 
Konkurs Pożarniczy (26 kwietnia).

• Społeczne Ognisko Muzyczne  na VIII Fe-
stiwal Muzyki Instrumentalnej (26 kwietnia, 
więcej w następnym numerze).

• Szkoła Podstawowa Nr 11 na uroczystość 
wręczenia certyfikatu szkoły promującej 
zdrowie (27 kwietnia). 

• Cech Rzemiosł Małej i Średniej Przed-
siębiorczości na targi edukacji (27 kwietnia, 
więcej w następnym numerze). 

• DK Niewiadom na wystawę Krzysztofa 
Czadera (do 31 kwietnia).

Majowe festyny
Smolna
W przypadający 1 maja odpust w kościele św. Józefa Robotnika, Rada Dzielnicy 

Smolna zaprasza na tradycyjny festyn, a będzie to już XXI Spotkanie Smolnioków. 
Zabawa rozpocznie się na parkingu przy ul. Sławików o godz. 12.30 blokiem dla dzieci 

z Klaunolandią, a kolejno wystąpią: Karpowicz Family, Masztalscy, a gwiazdą imprezy 
będzie grupa VOX.

Jak zawsze ojcowie franciszkanie będą rozprowadzać cegiełki, z których dochód przeznaczony 
zostanie na organizację wakacyjnego wypoczynku dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. 
Wśród osób, które zakupią cegiełki, rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody, w tym zagraniczna 
pielgrzymka, karnet na żużel i kurs j. obcego. 

Imprezy towarzyszące to turnieje darta i skata sportowego, których zwycięzcy również zo-
staną nagrodzeni.

Paruszowiec – Piaski
Dwa dni – 12 i 13 maja – trwać będzie Farski Festyn Majowy, organizowany  wspól-

nie przez Radę Dzielnicy i parafię św. Sarkandra na terenie TKKF na rybnickich 
Błoniach. 

Sobotnia zabawa rozpocznie się o godz. 14.00 – zagra orkiestra dęta kop. „Chwałowice”, 
a następnie zespół Leszka Filca, a na zakończenie New Angels. W niedziele wystąpi zespół 
folklorystyczny „Przesieczanki”, a po nich Szlagier Maszyna. Atrakcją będzie też loteria 
fantowa, bogato zaopatrzone stoiska gastronomiczne, a na nich m.in. kołocz i „najlepsza gro-
chówka w Europie”, zaś dla dzieci lunapark i „maszkety”.      

Zapraszamy!

Apel do absolwentów 
LO w Rydułtowach

Zapraszamy absolwentów „liceum na 
Skalnej” do udziału we wspólnym wybie-
raniu patrona dla naszej szkoły. Propozycje 
należy składać drogą internetową na adres: 
imie.szkl@poczta.onet.pl albo do specjalnej 
skrzynki znajdującej się w szkole. 

Każdy zainteresowany może oddać tylko 
jeden głos, uzasadniając krótko swój wybór 
i podpisując się pod nim imieniem i nazwiskiem. 
Najczęściej powtarzający się kandydaci dołączą 
do wytypowanych już w głosowaniu wśród na-
uczycieli – Franciszka Blachnickiego i Noblistów 
Polskich.

           Weź udział w Dniach... 
Od 21 do 23 maja w Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych na tere-

nie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku przy ul. Rudzkiej trwać będą VI już Dni Ziemi, 
Wody i Powietrza. W trakcie imprezy przewidziano referaty popularno – naukowe, imprezę 
plenerową „grillowanie na ekologicznej polanie”, wycieczkę do skansenu kolejki wąskotorowej 
w Rudach, wystawy obrazów i fotografii, recital o tematyce ekologicznej, podsumowanie 
programu „Kaskada” i występ kabaretu „Noc”. Szczegółowy program imprezy znajduje się na 
stronie www.cki.polsl.pl/lntp/Lists/Aktualnoci/.

Współorganizatorami Dni... są: Urząd Miasta, Fundacja Ekologiczna „Ekoterm Silesia”, 
Muzeum w Rybniku, Izba Przemysłowo–Handlowa ROP, Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
rybnickie Nadleśnictwo oraz Koło Raciborsko–Rybnickiego Polskiego Klubu Ekologicznego. 
Patronat nad imprezą objęli prezydent Adam Fudali oraz rektor Politechniki Śląskiej prof. 
Wojciech Zieliński. Zapraszamy do udziału!

Program 
na maj
• 7.05. – „Konklawe”, 
prod. Kanada, reż. Chri-
stoph Schrewe, wyk. Manu 
Fullola.

• 14.05 – „Czarna księga”, prod. Holandia, 
Niemcy, reż. Paul Verhoeven, wyk. Caprice 
van Houten.

• 21.05 – „Co słonko widziało”, prod. 
Polska, reż. Michał Rosa, wyk. Dominika 
Kluźniak.

• 28.05 – „Droga do Guantanamo”, prod. 
Wielka Brytania, reż. Michael Winterbot-
tom, Mat Whitecross, wyk. Riz Ahmed. 

Wszystkie seanse rozpoczynają się w RCK 
o godz. 19.30.
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Z notatnika 
strażnika miejskiego

Przepraszamy…
…członków Klubu Seniora 

z Kamienia za pomyłkę w pod-
pisie pod zdjęciem ze spotkania 
z okazji Dnia Kobiet. Radny 
Józef Piontek wręczył kwiaty 
najstarszej członkini Klubu, 
którą jest pani Janina Ptak, 
co na zdjęciu uwieczniono,  
a nie, jak napisaliśmy, pani 
Ernie Mołdrzyk, pełniącej 
funkcję zastępcy przewodniczą-
cego Klubu Seniora.   

Przyczyną pomyłki było zwy-
kłe nieporozumienie, a chochlik 
na takie okazje tylko czyha…

Redakcja

Starszy sierżant Marcin Karwot 
pracuje w policji od 11 lat. Uważa, że 
to nie zawód, ale powołanie. — Praca, 
choć momentami trudna, daje zado-
wolenie — mówi. — Nie ma mowy  
o rutynie, bo każdy dzień jest inny.  
W roku 1999 został dzielnicowym, 
najpierw na Nowinach, a następnie 
objął rewir 11, który obsługuje do 
dziś. Obejmuje on dzielnice: Rybnic-
ka Kuźnia, Chwałęcice i Stodoły.  
W sumie liczy około 8 tys. mieszkań-
ców. Najwięcej zamieszkuje oczywiście 
tereny Rybnickiej Kuźni i tamtejsze 
osiedla. Jednak pomimo tego, że są 

tam blokowiska, cały teren jest dosyć spokojny, porównując z innymi 
osiedlami w Rybniku. Dobrze układa się współpraca z tamtejszą 
spółdzielnią mieszkaniową. — Ogólnie wszystkie dzielnice, które mi 
podlegają są spokojne i bezpieczne. Najtrudniejszym okresem jest lato  
i dotyczy to okolic zalewu. Wtedy ludzie wybierają się tam, aby odpocząć. 
Zostawiają często portfele i dokumenty niezabezpieczone na kocach czy ręcz-
nikach. A z takiej beztroski korzystają złodzieje — wyjaśnia dzielnicowy. Aby zapo-
biegać takim sytuacjom, w sezonie wakacyjnym M. Karwot bierze udział m. in.  
w rowerowych patrolach policyjnych, które przemierzają rybnickie szlaki rowero-
we, a także dyżuruje na wodnym posterunku policji. Bardzo chwali sobie współ-
pracę z rybnickim WOPR i Państwową Strażą Rybacką. Poza tym uczestniczy  
w spotkaniach RD. Dzielnicowy prowadzi także spotkania z dziećmi i młodzie-
żą w SP nr 15 i 27, a także w Gimnazjum nr 4. Kontakt: tel. 42 21 297.

Rewir nr 11 obejmuje: Rybnicka Kuźnia, ulice: Mglista 1-21, Św. 
Maksymiliana 1-24, Ks. K. Szwedy 1-18, Golejowska 1-47, Kuźnicka 
1-26, Lipowa 9-16, Nad Zalewem 1, Podmiejska 1-75 i 2-100, Rybacka 
1-71 i 2-86, Rudzka parzyste od 140 do 182, 

Chwałęcice, Stodoły: Bat. Chłopskich 1-26, Cisowa 1-20, Czarneckiego 
1 i 2, Czecha Br. 1-164, Dobosza 1-17, Dworska 1- 38, Gen. Sadowskiego 
1-22, Grodzka 1-15 i 2-34, Gzelska 1-19 i 2-14, Jaworowa 1-26, Junaków 
1-22, Karłowa 1-22, Lecicka 1-7 i 2-20, Legionów 1-29 i 2 do 40, Łabędzia 
1-25, Marusarzówny 1-48, Pniowska 1-10, Polan 1-5, Rudzka 251-469  
i 184-468, Stalowa 1-73, Szeroka 1-25, Wiosenna 1-14 i 2-20, Zwonowicka 
1-39 i 2-40, Żaglowa 1-20.

W tegorocznych zmaganiach rybnickich drużyn strażackich 
w kategorii młodzików wzięło udział 9 zespołów. Łącznie wy-
startowało 90 młodych osób, rywalizujących w dwóch kategoriach 
chłopców i dziewcząt w wieku od 12 do 16 lat. Obsadę sędziowską 
stanowili zawodowi strażacy z PSP, którzy zapewnili profesjonalny 
system oceniania poszczególnych ekip. Rozegrano 6 konkurencji 
sprawnościowych, w tym sztafety i ćwiczenia bojowe polegające na 
jak najszybszym pokonaniu specjalnego toru przeszkód. Rywaliza-
cja była bardzo emocjonująca i głośna. W hali w Boguszowicach, 
poza dopingiem, odzywały się też strażackie syreny alarmowe. 
Nie obyło się także bez kilku kontuzji, na szczęście niegroźnych. 
— Jest to chyba jedyna impreza dla młodych adeptów pożarnictwa 
w województwie śląskim — mówił prezes rybnickich OSP Józef 
Sorychta. Po zaciętej rywalizacji najlepsza wśród chłopców okazała 
się drużyna z OSP w Stodołach. Na kolejnych miejscach znalazły 
się młode zastępy OSP Gortatowice, OSP Kłokocin, OSP Kamień  
i OSP Chwałęcice. Natomiast wśród pań,pierwsze miejsce zajęły za-
wodniczki OSP Gortatowice, a kolejne OSP Stodoły, OSP Kłokocin  
i OSP Chwałęcice.                                                                            Fr

• 4 kwietnia około godz. 1:00 na Rynku, grupa młodych osób „zabrała 
się” za rozbieranie stroika świątecznego. Niestety, ich zapał do pracy, 
ostudził nieco przybywający na miejsce patrol SM. „Na szczęście” 
bardzo szybko mogli się znowu zabrać do pracy, tym razem napra-
wiając wyrządzone szkody.

Tego samego dnia o godz. 10:40 na ul. Chrobrego zauważono osoby 
pochodzenia romskiego wyłudzające pieniądze od przechodniów. Na 
miejscu interweniował patrol SM. Osoby wylegitymowano i pouczono, 
a następnie opuściły one okolicę. 

• Z cyklu „Archiwum X w Rybniku” – kronika zjawisk para–normal-
nych. 4 kwietnia o godz. 21:55 na ul. Sobieskiego zauważono dwóch 
młodych ludzi. Właściwie nie było by w tym nic dziwnego, gdyby jeden 
z nich nie leżał na jezdni, a drugi nie chodził obok na czworakach. 
Czego to ludzie nie wymyślą, żeby znaleźć się w „naszej” kronice.

   O tym, że wiosna rozgościła się już na dobre w naszym mieście, nie 
świadczy ilość bocianów czy jaskółek, ale wzrastająca, niestety, liczba 
osób spożywających alkohol na „łonie natury”. I tak: 

• 14 kwietnia o godz. 20:20 na ul. Powstańców Śl. zauważono grupę 
kilku młodych ludzi spożywających alkohol na jednym ze skwerów. 
Poza tym załatwiali oni swoje potrzeby fizjologiczne w pobliskich 
krzakach. Okazuje się, że czujne oko kamery wypatrzyło ich nawet 
tam, a strażnicy ukarali mandatami.

• 15 kwietnia o godz. 15:35 na Placu Wolności zebrała się grupa około 
10 motocyklistów, chcących podziwiać nowy image Placu. Tak zapatrzyli 
się na nową fontannę, że nie zauważyli, iż zaparkowali swoje pojazdy  
w niedozowlonym miejscu. Skończyło się na mandatach i upomnie-
niach. Trochę ich rozumiemy, nam nowy Plac też się podoba.

• 18 kwietnia o godz. 11:25 na Placu Wolności zauważono grupę dzieci 
bez jakiegokolwiek nadzoru osób dorosłych, biegających wokół nowej 
fontanny. W każdej chwili mogło dojść do tragedii, jako że jest tam 
bardzo ślisko. Na szczęście tym razem szybką interwencją popisał 
się jeden z mieszkańców naszego miasta, który przegonił dzieci, 
uprzedzając tym samym wysłany patrol SM. 

   Tego samego dnia, o godz. 16:50 na ul. Reja stwierdzono brak za-
bezpieczenia robót przez jedną z firm zatrudnionych przy budowie 
„Focus Parku”. Szybka interwencja wysłanych na miejsce strażników, 
zażegnała potencjalne niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego. 

• Kierowcy trzech samochodów, które nocą dostrzeżono dzięki mo-
nitoringowi na Placu Wolności nie zaliczą 21 kwietnia do swoich 
ulubionych dat. Prowadzący auta nie zastosowali się do znaku zakazu 
ruchu. Pomimo iż odjechali z miejsca zdarzenia zanim przybyła SM, 
już wkrótce zostaną zaproszeni na komendę straży, gdzie otrzymają 
zdjęcie swojego samochodu i rachunek za nie.

Zawody pożarnicze
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Poznaj swojego dzielnicowego
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Od Redakcji:
Prezydent Miasta przedstawia do publikacji poniższe sprawozdanie

Skrócone sprawozdanie finansowe 
z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2006 rok

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

kości 456.252.386,62 zł i wydatkami w wysokości 466.537.191,61 zł,
– zakłady budżetowe, których przychody wyniosły 169.984.982,72 zł, 

a koszty 167.065.928,36 zł,
– dochody własne jednostek budżetowych, których dochody wyniosły 

245.896,07 zł, a wydatki 255.056,09 zł,
– gminny i powiatowy fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

których przychody wyniosły 11.220.289,10 zł, zaś koszty 11.099.207,52 zł,
– powiatowy fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, 

którego przychody wyniosły 468.867,70 zł, zaś wydatki 269.566,78 zł.

1. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,13% założonego 
planu. Ich struktura przedstawia się następująco:
A. Dochody własne 32,65%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
(w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych) 21,83%
C. Subwencja ogólna 21,74%
D. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 1,00%
E. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych 6,74%
F. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień 0,73%
G. Dotacje z krajowych funduszy celowych 0,29%
H. Dotacje z funduszy Unii Europejskiej 15,02%

Realizacja dochodów własnych miasta w 2006 roku przedstawia się 
następująco:

Wyszczególnienie Wykonanie 
I. PODATKI LOKALNE 61 282 582,51
Podatek rolny 248 060,80
– od osób prawnych 5 758,60
– od osób fizycznych 242 302,20
Podatek leśny 46 449,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty podatkowej od rzemiosła 244 053,16

Podatek od nieruchomości 53 863 189,62
– od osób prawnych 43 368 668,68
– od osób fizycznych 10 494 520,94
Podatek od spadków i darowizn 809 647,00
Podatek od posiadania psów 100 444,00
Podatek od środków transportowych 2 225 993,94
– od osób prawnych 1 093 260,23
– od osób fizycznych 1 132 733,71
Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 744 744,99

– od osób prawnych 151 834,50
– od osób fizycznych 3 592 910,49
II. OPŁATY LOKALNE 1 711 818,71
Opłata targowa 1 669 554,66

Opłata administracyjna 42 264,05

III. POZOSTAŁE OPŁATY 14 399 538,34
Opłata skarbowa 2 164 252,50

Opłata eksploatacyjna 6 584 290,90

Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 2 581 684,32

Opłaty komunikacyjne 3 069 310,62

IV. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MIENIA 4 801 726,50
V. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 28 136 389,26
VI. INNE DOCHODY 38 653 767,34

Idealny wskaźnik (100%) realizacji dochodów został przekroczony w 
zakresie dochodów własnych, w tym między innymi w zakresie podatków: 
od czynności cywilnoprawnych (187%), płaconych w formie karty podat-
kowej (139%), od spadków i darowizn (116%), leśnego (104%), rolnego 
(104%), od środków transportowych (101%) oraz opłat: za wydawanie 
uprawnień licencyjnych i zaświadczeń w transporcie drogowym (238%), 
za prawa jazdy (140%), targowej (108%), eksploatacyjnej (106%) i za 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu (103%). Ponadto idealny wskaźnik 
realizacji dochodów został przekroczony w dochodach jednostek budże-
towych (113%) oraz odsetkach od lokowania wolnych środków (139%) 
i nieterminowo regulowanych należności (107%).

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym wyniosły 93.925.229 zł, co stanowi 102% 
planu przyjętego przez Radę Miasta, zaś 103,5 % kwoty wynikającej 
z ostatecznego zawiadomienia Ministerstwa Finansów. Znaczna kwota 
udziałów zaliczana do wykonania roku 2006 przekazana została dopiero 
w styczniu 2007 r. (udział za grudzień w kwocie 11.252.614 zł). 

Mniejsze od zakładanego o 15.400 tys. zł (81,65 %) wykonanie dochodów 
w zakresie dotacji z funduszy Unii Europejskiej wynika ze stopnia za-
awansowania realizacji projektów finansowanych z tych środków oraz 
sposobu rozliczeń – w formie refundacji wydatków (ZPORR, SPOT, 
częściowo EQUAL i EFS). 

Dotacje przekazywane były zaliczkowo jedynie z Funduszu Spójności. 
Wysokość należnych dotacji z tytułu prefinansowanych wydatków na 
koniec roku wyniosła 17.226 tys. zł (wydatki sfinansowano z pożyczki 
BGK – 16.580 tys. zł oraz środków własnych – 646 tys. zł).

Stosunkowo niskie wykonanie dotacji na zadania realizowane na pod-
stawie porozumień między JST wynika z tego, że znaczną część tej pozycji 
stanowią wpłaty gmin Gaszowice i Jejkowice w związku z zawartym poro-
zumieniem dotyczącym realizacji projektu ISPA/FS – wykonawca robót 
w Gaszowicach nie przedstawił gwarancji zwrotu zaliczki i w związku 
z tym nie została ona wypłacona.

Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 
2006 roku wyniósł wraz z odsetkami 30.961 tys. zł, co stanowi 6,34% 
należności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły w po-
datku od nieruchomości (26.707 tys. zł, w tym z tytułu odsetek 12.367 
tys. zł) oraz w podatku od środków transportowych (1.682 tys. zł, w tym 
z tytułu odsetek 191 tys. zł). Zaległości w podatku od nieruchomości od 
przedsiębiorstw i firm będących w upadłości lub likwidacji (21 podmio-
tów) wynoszą 22.428 tys. zł, w tym z tytułu odsetek 11.356 tys. zł.

2. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 90,84% zakładanego 
planu, w tym:
• wydatki bieżące   94,81%
• wydatki majątkowe  84,09%

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 65,64% stanowią wydatki 
bieżące, a 34,36% wydatki majątkowe.
Struktura (wg działów) poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

• transport 15,18%
• gospodarka mieszkaniowa 1,41%
• administracja publiczna  6,22%
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona i przeciwpożarowa 1,66%
• obsługa długu publicznego 1,01%
• oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 31,65%
• ochrona zdrowia 1,29%
• pomoc społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej 11,14%
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21,33%
• kultura 4,38%
• kultura fizyczna i sport 2,51%
• pozostałe 2,22%

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczono na:

wynagrodzenia i pochodne 48.551.747 zł
dotacje – specyfikacja na stronie 49.  150.154.755 zł
utrzymanie, modernizacje i remonty dróg 13.443.160 zł
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lokalny transport zbiorowy 22.132.555 zł
oczyszczanie i zieleń w mieście oraz oświetlenie uliczne 8.297.441 zł
zasiłki i usługi opiekuńcze w zakresie opieki społecznej  3.956.267 zł
świadczenia rodzinne; zaliczki alimentacyjne 20.094.096 zł
bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową  6.817.292 zł
dodatki mieszkaniowe  5.369.757 zł
remonty budynków placówek oświatowych oraz obiektów: 
kultury,  opieki społecznej, kultury i kultury fizycznej 5.136.452 zł

obsługa długu (odsetki od obligacji komunalnych, 
pożyczek i kredytów) 4.584.815 zł

pozostałe cele i zadania 17.695.504 zł

Wydatki obejmują dopłaty ze środków własnych do realizacji zadań 
finansowanych przez budżet państwa – ogółem 1.810.187 zł, w tym: Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjno–Kartograficznej (152.852 zł), zadania z zakresu 
administracji rządowej (1.528.046 zł) oraz opieki społecznej (129.289 zł).

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

Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 2006 roku przeznaczo-
no 160.303.350 zł. Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały 
w działach: gospodarka komunalna i ochrona środowiska (88.620 tys. 
zł), transport (33.910 tys. zł), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
(11.093 tys. zł), oświata i wychowanie (6.558 tys. zł), administracja pu-
bliczna (6.131 tys. zł), pomoc społeczna (4.444 tys. zł), kultura fizyczna 
i sport (4.265 tys. zł), gospodarka mieszkaniowa (2.685 tys. zł), ochrona 
zdrowia (1.626 tys. zł), między innymi na następujące zadania inwesty-
cyjne (w nawiasach podano kwoty wydatków niewygasających):

budowa sieci kanalizacyjnej 
w dzielnicach miasta 80.704 tys. zł (19.279 tys. zł)

przebudowa drogi krajowej nr 78 20.492 tys. zł (3.843 tys. zł)
obwodnica miasta 7.087  tys. zł (4.462 tys. zł)
droga do strefy przemysłowej 
przy ul. Podmiejskiej 2.848 tys. zł (2.144 tys. zł)

przebudowa skrzyżowania 
Raciborska–Dworek 1.439 tys. zł

kompleksowa modernizacja budynku RCK 9.053 tys. zł
rozbudowa i adaptacja Domu 
Nauczyciela przy SP 29 na przedszkole 
trzyoddziałowe w dz. Golejów

1.298 tys. zł  

elektroniczna karta miejska i publiczne punk-
ty dostępu do internetu w mieście Rybnik 2.617 tys. zł (85 tys. zł)

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

 1.891 tys. zł  (1.891 tys. zł)

modernizacja budynku MDPS 2.966 tys. zł (104 tys. zł)
zagospodarowanie terenu wokół budyn-
ków hotelu „Olimpia” wraz z kanaliza-
cją deszczową 

 1.427 tys. zł 

modernizacja boiska sportowego 
przy stadionie miejskim 1.330 tys. zł (27 tys. zł)

remont i przebudowa budynków mieszkal-
nych przy ul. Andersa na lokale socjalne   1.577 tys. zł

system monitoringu wizyjnego 
w dz. Śródmieście   1.414 tys. zł (18 tys. zł)

Realizacja Projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej  
w Rybniku”

W ramach Projektu Funduszu Spójności „Budowa systemu kana-
lizacji sanitarnej w Rybniku” w 2006 roku wybudowano:
– 6,4 km kanalizacji na kontrakcie 02.2 „Budowa kanalizacji w dziel-

nicach Orzepowice  i Zebrzydowice w Rybniku”,
– 43,6 km kanalizacji na kontrakcie 02.4/I „Budowa kanalizacji  

w dzielnicach Ligota–Ligocka Kuźnia, Gotartowice i Boguszowice 
Stare w Rybniku”,

– 17,5 km kanalizacji na kontrakcie 02.4/II „Budowa kanalizacji  
w dzielnicach Radziejów i Popielów w Rybniku”.

Zgodnie z planem w ubiegłym roku miały być prowadzone ro-
boty na kontrakcie 02.3 „Budowa kanalizacji w dzielnicach Piaski 
– Paruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku”, zawartym 
z Hydrobudową 9 Sp. z o.o. z Poznania. Jednakże z powodu bra-
ku zainteresowania firmy kontynuacją prac, niewypełnianiem 
poleceń Inżyniera Kontraktu oraz złą jakością prowadzonych ro-
bót w styczniu 2006 roku odstąpiono od kontraktu. Firma zeszła  
z placu budowy pozostawiając za sobą niezabezpieczone roboty oraz 
rozkopane ulice. Mając na uwadze pilne zapewnienie sprawnej komu-
nikacji w ww. dzielnicach, w okresie od kwietnia do czerwca 2006 roku 
podpisano 4 poniższe kontrakty.:
– „Bieżące utrzymanie dróg w dzielnicach Piaski – Paruszowiec, Niedo-

bczyce, Niewiadom w Rybniku po przeprowadzonych robotach kanali-
zacyjnych” – w całości wykonany i rozliczony w 2006 r. na kwotę 27.680 
zł. Wykonawcą była firma Akwedukt Sp. z o.o. z Kielc;

– kontrakt 02.3/III „Odtworzenie nawierzchni ul. Rymera w dzielnicy 
Niedobczyce w Rybniku”, który w całości został wykonany i rozliczony 
w 2006 r. na kwotę 236.068 zł. Wykonawcą było Rybnickie Przedsię-
biorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kazimierz Cebulak;

– kontrakt 02.3/IV „Odtworzenie nawierzchni ulic w dzielnicach Piaski–Pa-
ruszowiec, Niedobczyce i Niewiadom po budowie kanalizacji sanitarnej”, 
który w całości został wykonany i rozliczony w 2006 r. na kwotę 5.458.447 
zł. Wykonawcą robót była firma Akwedukt Sp. z o.o. z Kielc;

– kontrakt 02.3/V „Budowa pompowni ścieków PIII w dzielnicy Niedobczyce  
w Rybniku”, który w całości został wykonany w 2006 r. Głównym 
Wykonawcą była firma Hydrobudowa 6 S.A. Do końca 2006 r.  
w ramach kontraktu wypłacono 2.807.524 zł, co stanowiło 85,7% 
wartości umowy.

W ramach powyższych umów ułożono trylinkę o powierzchni 2.480m2 oraz 

odtworzono nawierzchnie asfaltowe o powierzchni 30.000m2, w tym:
– w dzielnicy Niedobczyce ulice: J. Adamskiego, N. Bończyka, Jabło-

niową, Jagodową, W. Kadłubka, S. Leszczyńskiego, Lotników, Górno-
śląską, Modrzewiową, Niedobczycką, Rymera, Słowiańską, I. Paderew-
skiego, Strzelców Podhalańskich, J. Skrzetuskiego, T. Zana, Zakole,  
Z. Starego, Złotą, O. Zagłoby, Zamiejską, S. Żółkiewskiego; 

– w dzielnicy Niewiadom ulice: B. Śmiałego, B. Janasa, G. Morcinka,  
G. Narutowicza, Orzechową, P. Skargi, K. Chodkiewicza, Torową;

– w dzielnicy Piaski – Paruszowiec ulice: Kosmonautów, Kosynierów,  
J. Słowackiego, Starą, Przyjaźni, Za Torem i boczne ulice Przemysłowej.
Wybudowano również pompownię P III, której wykonanie i funkcjo-

nowanie było niezbędne do zapewnienia przesyłu ścieków z Radziejowa 
i Popielowa, gdzie w listopadzie 2006 r. zakończono roboty.

Niezwłocznie po zerwaniu kontraktu 02.3 przystąpiono również 
do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej oraz opracowania 
dokumentacji przetargowej dla kontraktu 02.3/II „Budowa kana-
lizacji w dzielnicach Niedobczyce, Niewiadom i Piaski–Paruszowiec  
w Rybniku – dokończenie robót”.  Publikacja ogłoszenia o przetargu  
w Dz. U. UE nastąpiła 22 listopada 2006 r., a 26 stycznia 2007 r. nastąpiło 
otwarcie ofert. Podpisanie umowy planowane jest na kwiecień 2007 r.

Natomias t  w  s ie rpn iu  2006  r .  mia ło  nas tąp ić  zakoń-
c z e n i e  k o n t r a k t u  0 2 . 2  „ B u d o w a  k a n a l i z a c j i  w  d z i e l -
nicach Orzepowice i Zebrzydowice w Rybniku” zawartego z konsorcjum  
w składzie Buskopol Sp. z o.o. oraz PRInż S.A. Holding w Katowicach. 
Niestety z powodu trudnej sytuacji finansowej PRInż S.A. Holding w Katowi-
cach, a w konsekwencji ogłoszeniem upadłości w październiku 2005 r., firma 
Buskopol Sp. z o.o. nie była w stanie samodzielnie dokończyć robót objętych 
kontraktem. W związku z tym w lipcu 2006 r. odstąpiono od kontraktu. Do 
tego momentu Buskopol Sp. z o.o. dokończył budowę rozpoczętych ciągów 
kanalizacyjnych oraz odtworzył ulice, w których ułożono sieć. 

W drugiej połowie 2006 roku trwały prace nad sporządzeniem 
inwentaryzacji powykonawczej oraz przygotowaniem dokumentacji 
przetargowej dla kontraktu 02.2/II będącego kontynuacją budowy 
kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice. Publi-
kacja ogłoszenia o przetargu miała miejsce 14 lutego 2007 roku. Termin 
składania ofert upływa w kwietniu 2007 roku.

c.d. na stronie 48
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Ponadto, w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych,  
w drugiej połowie 2006 roku podpisano następujące kontrakty wcho-
dzące w zakres Projektu FS:
– kontrakt 02.7 „Budowa kanalizacji w dzielnicy Chwałowice w Rybni-

ku” zawarty z firmą Skanska S.A. W ramach kontraktu w 2006 roku 
wypłacono wyłącznie zaliczkę w wysokości 3.502.254 zł,

– kontrakt 02.6/I „Budowa kanalizacji w gminie Gaszowice” zawarty 
z konsorcjum firm w składzie Tchas Zavod Ingstav Ostrava a.s. oraz 
Akwedukt Sp. z o.o.  Na kontrakcie nie dokonano żadnych płatności 
w 2006 roku,

– kontrakt 02.6/II „Budowa kanalizacji w gminie Jejkowice” zawarty 
z konsorcjum firm w składzie Hydrobudowa Śląsk S.A. i PBG S.A. 
W ramach kontraktu w 2006 roku wypłacono wyłącznie zaliczkę  
w wysokości 1.505.514 zł,

– kontrakt 02.6/III „Budowa kanalizacji w dzielnicy Niewiadom Górny 
(Buzowice) w Rybniku” zawarty z konsorcjum firm w składzie Hy-
drobudowa Śląsk S.A. i PBG S.A. W ramach kontraktu w 2006 roku 
wypłacono zaliczkę w wysokości 1.358.215 zł.
W ramach całego Projektu ISPA/FS w ubiegłym roku wybudowano 

67,5 km kanalizacji, a od początku realizacji Projektu wybudowano 
265,5 km kanalizacji, co stanowi 48,6% całej inwestycji. 

Dokonano również płatności na kontrakcie 01.1 „Inżynier Kontraktu 
i Asysta Techniczna dla PIU/PWiK w Rybniku”, który pełni nadzór tech-
niczny nad robotami w poszczególnych dzielnicach Miasta. W ramach 
przedmiotowego kontraktu w lipcu i grudniu 2006 r. zapłacono faktury 
w wysokości odpowiednio 1.691.560 zł oraz 1.552.151 zł. 

Dodatkowo w minionym roku opracowano dokumentację przetargową  
i opublikowano ogłoszenie o przetargu dla kontraktu 02.8 „Budowa kanali-
zacji w dzielnicach Meksyk, Rybnicka Kuźnia i Ochojec w Rybniku” - publikacja 
ogłoszenia w Dz. U. UE miała miejsce 2 czerwca 2006 roku. Podpisanie umowy 
z firmą Budimex – Dromex S.A. nastąpiło 16 stycznia 2007 roku.

Mniejsze niż planowano wykorzystanie środków Funduszu Spójności  
w 2006 roku jest przede wszystkim konsekwencją zerwania dwóch kontrak-
tów na roboty w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice oraz Piaski - Paru-
szowiec, Niedobczyce i Niewiadom, co spowodowało iż całkowity przerób 
rzeczowy i finansowy na Projekcie był znacznie niższy od zakładanego.
3. Oprócz zadań własnych miasto realizowało gminne i powiatowe 
zadania z zakresu administracji rządowej. Zadania gminne obej-
mowały głównie opiekę społeczną (świadczenia rodzinne, zaliczkę ali-
mentacyjną, zasiłki stałe, specjalistyczne usługi opiekuńcze, utrzymanie i 
funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Chorych 
Psychicznie), wybory oraz administrację. Zadania powiatowe obejmowały  
w szczególności Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Powia-
towy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Zespół ds. Orze-
kania o Niepełnosprawności oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne 
za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
4. Rok budżetowy 2006 zamknął się deficytem w kwocie 10.284.805 zł, 
tj. wynikiem lepszym o 47.644.276 zł od zakładanego w planie, na co 
złożyły się niezrealizowane wydatki (47.071.951 zł) oraz ponadplanowe 
dochody (572.325 zł). 

W 2006 roku miasto korzystało ze zwrotnych źródeł finansowa-
nia inwestycji w kwocie 45.975.472 zł. Obejmowały one pożyczki:  
z WFOŚiGW na współfinansowanie projektu ISPA/FS (12.478.562 
zł), modernizację Miejskiego Domu Pomocy Społecznej (1.263.889 
zł) i kompostowni w Zarządzie Zieleni Miejskiej (755.742 zł), z Banku 
Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie następujących projektów 
realizowanych w ramach ZPORR i SPOT (25.086.560 zł):
– modernizacja Rybnickiego Centrum Kultury:  6.645.746 zł,
– przebudowa skrzyżowania Raciborska–Dworek:  1.079.251 zł,
– elektroniczna karta miejska:  2.488.224 zł,
– przebudowa Drogi Krajowej nr 78:  14.873.339 zł,
a także kredyty preferencyjne dla gmin górnicznych (5.012.269 zł)  
i z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (1.378.450 zł).

Wysoce preferencyjne oprocentowanie pożyczek, zarówno z WFO-
ŚiGW (0,2 stopy redyskonta weksli), jak i z BGK (0,75 rentowności 
52-tyg. bonów skarbowych), a także kredytów preferencyjnych dla gmin 
górniczych (0,7 stopy refyskonta weksli) i ze środków FRIK (0,5 stopy re-
fyskonta weksli) pozwoliło na efektywne zarządzanie środkami własnymi.  

Ponadto BGK umorzył 10% wartości dwóch kredytów dla gmin gór-
niczych w kwocie 237.245 zł (adaptacja budynku ZSZ nr 5 przy ul. 
Karłowicza dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; adaptacja Domu 
Nauczyciela przy SP 29 na przedszkole trzyoddziałowe w dz. Golejów). 
Umorzenie pozostałych dwóch kredytów (w kwocie 263.982 zł) nastąpi 
w 2007 roku (przebudowa DKw Rybniku Boguszowicach; rów odwad-
niający ul. Podmiejska).

W 2006 roku Miasto posiadało do dyspozycji kredyt w rachunku bie-
żącym w wysokości 5 mln zł. Wykorzystanie w kwocie 6.996 zł wystąpiło 
zaledwie przez 1 dzień, a zapłacone odsetki wyniosły 0,86 zł.

Stan zobowiązań Miasta na koniec 2006 roku wyniósł 121.766.704 zł,  
a wskaźniki finansowe zostały utrzymane na bezpiecznym poziomie: 
wskaźnik zadłużenia wyniósł 23,05% (bez wyłączeń, o których mowa  
w ustawie o finansach publicznych – 26,69%), natomiast wskaźnik obsłu-
gi długu – 2,22% (bez wyłączeń, o których mowa w ustawie o finansach 
publicznych – 5,37%). W strukturze zadłużenia obligacje komunalne 
stanowią 57,9%, pożyczki z WFOŚiGW 22,9%, pożyczki z BGK na 
prefinansowanie wydatków unijnych 13,6%, kredyty preferencyjne 
5,1%, natomiast zobowiązania wymagalne – 0,5%.

Dobrą sytuację finansową miasta potwierdziła przeprowadzona  
w połowie 2006 r. aktualizacja ratingu nadanego w 2002 r. przez 
agencję ratingową Fitch Ratings - rating został podniesiony z poziomu 
A-(pol) do poziomu A(pol) z perspektywą stabilną. Jako uzasadnie-
nie agencja podała dobre wyniki budżetowe, umiarkowane zadłużenie, 
ostrożną politykę w zakresie zadłużania oraz niskie ryzyko związane  
z jednostkami sektora publicznego. W ratingu wzięto również pod 
uwagę sytuację gospodarczą w mieście (m.in. wysoki udział górnictwa 
w lokalnej gospodarce) i przewidywany dalszy wzrost budżetowych 
wydatków inwestycyjnych (wzrost zadłużenia).

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwanie Fitch 
Ratings, że wyniki budżetowe Miasta będą dobre, a ostrożna polityka  
w zakresie zadłużania będzie kontynuowana.
5. Zakłady budżetowe, dochody własne jednostek budżetowych  
i fundusze celowe.

Zakłady budżetowe finansują swoją działalność przychodami wła-
snymi (z odpłatności, z działalności usługowej itp.), które w 2006 r. wy-
niosły 32.496 tys. zł, a także dotacjami z budżetu miasta (132.691 tys. zł).  
Koszty oświatowych zakładów budżetowych finansowane są dotacją 
budżetową w 98,2%. Struktura kosztów oświatowych zakładów budże-
towych przedstawia się następująco: wynagrodzenia 66%, pochodne od 
wynagrodzeń 13%, odpisy na zfśs 5% oraz pozostałe koszty 16%.

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

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

Przychody zakładów budżetowych, dochodów własnych jednostek 
budżetowych, Gminnego  i Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zaso-
bem Geodezyjnym i Kartograficznym zamknęły się kwotą 181.920 tys. zł 
(w tym oświatowe zakłady budżetowe 139.020 tys. zł), a ich koszty kwotą 
178.660 tys. zł (w tym oświatowe zakłady budżetowe 136.022 tys. zł,  
z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 112.837 tys. zł).

Pełne sprawozdanie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, a także – wraz z dodatkowymi informacjami 
– jest dostępne w BIP.
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Prezydent Miasta Rybnika 
ogłasza dla mieszkańców Miasta Rybnika 

zbiórkę zużytych baterii i tonerów
podczas obchodów „VI Dni Ziemi Wody i Powietrza”, w dniach 21 

– 23 maja 2007 r., w Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemy-
słowych Politechniki Śląskiej – Centrum Kształcenia Inżynierów, przy 
ul. Rudzkiej 13 w Rybniku.

Osoby, które przyniosą co najmniej 10 zużytych baterii lub 5 zużytych 
tonerów i będą chętne do sadzenia drzew, otrzymają sadzonkę drzewa, 
jaką na tą akcję oferuje Nadleśnictwo Rybnik, w ramach promowanych 
gatunków drzew rodzimych. Odbiór sadzonek odbywać się będzie w Szkół-
ce Nadleśnictwa Rybnik przy ul. Wielopolskiej 6 w Rybniku w terminie do 
dnia 30 listopada 2007 r. Szczegóły odbioru znajdować się będą na pokwi-
towaniu, jaki wydany zostanie przy złożeniu baterii lub tonerów.

Turystyka w małym palcu
W zorganizowanym w SP 19, przez rybnicki oddział PTTK–u, 

rejonowym etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 
Turystyczno – Krajoznawczego wzięło udział 26 drużyn. 

Najlepsi uczniowie turystycznego marszu na orientację, kolarskiego toru 
sprawnościowego, tzw. „Samarytanki”, znawcy wiedzy turystycznej i topogra-
ficznej, pod koniec maja pojadą do Częstochowy, by tam w kolejnym etapie, 
wykazać się swoimi umiejętnościami. Miasto reprezentować będą: SP nr 26 
(Radosław Skowronek, Szymon Chłodek, Maciej Pierchała, opiekun – Jo-
lanta Nowobilska), Koło PTTK „Kamzik” (Marcin Szweda, Marcin Cieśla, 
Marcin Sniegoń, opiekun – Barbara Polok) oraz II LO (Izabela Majnusz, 
Mateusz Drabiniok i Dawid Wojaczek, opiekun – Sławomir Targosz). 

Zarząd oddziału PTTK w Rybniku składa wszystkim opiekunom, 
jurorom oraz miastu podziękowania za przeprowadzenie turnieju. 

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 49

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA
W 2006 ROKU

I. Oświatowe zakłady budżetowe  130.190.627,29 zł

Lp. Zakłady budżetowe Kwota dotacji

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 36 747 856,43

2. ZESPOŁY SZKOLNO–PRZEDSZKOLNE 5 475 730,96
3. GIMNAZJA 20 653 461,89

4. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 836 506,26
5. ZESPOŁY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 13 224 315,74
6. ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH 21 869 871,66
7. SZKOŁY SPECJALNE 9 539 314,94
8. PRZEDSZKOLA 14 795 498,07
9. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 1 042 912,56

10. OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ „PRZYGODA” 618 467,00
11. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNA 1 386 691,78

II.  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  2.500.000,00 zł

III. Instytucje kultury   8.712.940,00 zł 

Lp. Instytycja kultury Kwota dotacji

1. DOM KULTURY BOGUSZOWICE 558 520,00

2. DOM KULTURY CHWAŁOWICE 573 270,00

3. DOM KULTURY NIEDOBCZYCE 665 200,00
4. DOMU KULTURY NIEWIADOM 326 950,00
5. MUZEUM 1 069 000,00
6. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 3 583 000,00
7. RYBNICKIE CENTRUM KULTURY 1 937 000,00

IV. Podmioty niezaliczone do sektora finansów 
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia 
zysku (stowarzyszenia, fundacje, parafie) 2.925.676,69 zł

Lp. Realizowane zadania Kwota dotacji

1. ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA 
TURYSTYKI – organizacja imprez turystycznych

7 400,00

2.
WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI 
I ZAPRZYJAŹNIONYMI ORAZ PARTNERSKA 
WYMIANA KULTURALNA

37 418,35

3. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – realizacja 
zadań bieżących 42 100,00

4. ZADANIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA 
WODNEGO 12 700,00

5. ZADANIA Z ZAKRESU ZWALCZANIA 
NARKOMANII        150 210,00

6. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 
profilaktyka, rozwiązywanie problemów alkoholowych

 369 251,13

7. PROFILAKTYKA ORAZ REHABILITACJA 
ZDROWOTNA 63 897,21

8.
PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU 
SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z UPOŚLEDZE-
NIEM UMYSŁOWYM W RYBNIKU PRZY ULI-
CY KARŁOWICZA

42 500,00

9. ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ 117 700,00

10.
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY – działalność 
kulturalna oraz organizacja imprez kulturalnych  dla 
mieszkańców miasta

190 000,00

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

1 892 500,00

V. Niepubliczne przedszkola i szkoły 
o uprawnieniach szkół publicznych   2.920.589,74 zł

Lp. Rodzaj placówki Kwota dotacji
1. SZKOŁY PODSTAWOWE 337 159,00
2. PRZEDSZKOLA 81 072,74
3. GIMNAZJA 661 011,00
4. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 92 263,00
5. SZKOŁY ZAWODOWE 1 590 024,00

6. INTERNATY I BURSY SZKOLNE 159 060,00

VI. Szkoły publiczne prowadzone przez osoby prawne 
inne niż jednostki samorządu terytorialnego  1.460.840,00 zł

Lp. RODZAJ PLACÓWKI  Kwota dotacji
1. GIMNAZJA 651 222,00
2. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 809 618,00

VII. Dotacje dla powiatów za dzieci z terenu miasta Rybnika prze-
bywające w placówkach opiekuńczo–wychowawczych oraz rodzinach 
zastępczych 959.141,74 zł

VIII. Dotacja na współfinansowanie Powiatowego Rzecznika Kon-
sumentów 34.483,34 zł

IX. Dotacje ze środków programu EQUAL dla partnerów w ramach 
projektu „Odziedzicz pracę”  450.456,66 zł

DOTACJE UDZIELONE Z GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

W 2006 ROKU
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 47.498,46 zł
II.Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
 publicznych 163.819,00 zł



Kultura
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI
1 3.04 – 14.05 Wystawa: Leopold Staff (1878-1957) PiMBP, tel. 32 422 35 41 Hol –  I piętro, ul. J. Szafranka 7 Szczegóły u organizatora
2 30.04 – 31.05 „Biblioteka mojego wieku” PiMBP, tel. 32 422 35 41 Filia Nr 6, ul. Reymonta 69 Wystawa pokonkursowa

3 maj „Rybnik nasze miasto” Muzeum w Rybniku, 
tel. 422 14 23 Muzeum w Rybniku, Rynek 18 Wystawa stała

4 maj „Cechy rzemieślnicze w miastach Górnego 
Śląska do 1939 r.”

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

5 maj „Wyrobisko górnicze” Muzeum w Rybniku, 
tel. 422 14 23 Muzeum w Rybniku, Rynek 18 Wystawa stała

6 Do 25.05 „Moje dzieci – moja miłość” Muzeum w Rybniku, 
tel. 422 14 23 Muzeum w Rybniku, Rynek 18 Wystawa fotografii Beaty Tyszkiewicz, promocja 

książki „Moje dzieci”, koncert kameralny

7 1-31.05 Przekrojowa wystawa twórczości 
Mariana Bednarka Dom Kultury Niedobczyce Hol DK Szczegóły u organizatora

8 3.05 Obchody miejskie 
Święta Konstytucji 3 Maja RCK, tel. 32 422 21 32 Rynek, Bazylika Szczegóły wewnątrz numeru

9 3.05 Dzielnicowe obchody Święta Konstytucji
„Cały Śląsk gra i śpiewa” Dom Kultury Niedobczyce Park im. H. Czempiela 

w Niedobczycach

Godz. 15.00: muzyka mechaniczna oraz próba general-
na połączonych chórów Okręgu Rybnickiego PZChiO, 

godz. 16.00 - program artystyczny (gry, konkursy i 
zabawy dla najmłodszych, prezentacje artystyczne 

PZChiO, godz. 20.00 - biesiada muzyczna, godz. 22.00 
- zakończenie

10 3.05

Dzielnicowe obchody Święta 3 Maja

Msza za ojczyznę, złożenie kwiatów pod 
pomnikiem

Festyn „Wielka Majówka”

DK Chwałowice,

Rada Dzielnicy 
Chwałowice

Kościół Parafialny w 
Chwałowicach

Park „Górnika” za DK 
Chwalowice

Godz. 9.00 – msza, godz. 15.00 – Festyn; Występy 
Orkiestry Dętej KWK Chwałowice, program 
estradowy dla dzieci -LESIO TRUSKAWEK, 

koncert zespołow SWEET GARDEN oraz 
FOLKOPERACJA, plenerowa zabawa taneczna, 
stoiska gastronomiczne i liczne atrakcje dla dzieci.

11 3.05 Majówka z Klubem Energetyka Fundacja ER, tel. 32 739 
18 98 Klub Energetyka Bajkowe Spotkania (widowisko), konkursy, 

gry i zabawy, nauka tańca; Wstęp wolny

12 4-30.05 Wystawa fotografii Aleksandra Fros Dom Kultury Niewiadom Galeria „W hallu” 
DK Niewiadom Poniedziałek – piątek,  godz. 9.00 - 17.00

13 4.05 LARMO Fundacja ER, 
tel. 32 739 18 98 Klub Energetyka Godz. 19.00; Wstęp 9 zł

14 4.05 Koncert Zespołu „Tercja Pikardyjska” RCK, tel. 32 422 21 32 Sala widowiskowa TZR Godz. 19.00; Szczegóły wewnątrz numeru

15 5.05 Koncert w Parku „Pod Lipami’ Dom Kultury Niewiadom Park „Pod Lipami”, 
DK Niewiadom

Godz. 18.00 - 22.00; Wstęp wolny; Występ Artystycznej 
rodziny Seniorów „Nie dejmy się” z Wodzisławskiego CK

16 7.05 Koncert zespołu rockowego 
dla szkół ponadpodstawowych Dom Kultury Niedobczyce Sala widowiskowa DK Godz. 9.00

17 8.05 – 02.06 „Bezpieczny przedszkolak” PiMBP, ZS-P 2 
tel. 32 42 131 25 Hol –  parter, ul. J. Szafranka 7 Wystawa pokonkursowa

18 8.05 – 02.06 Pokonkursowa wystawa exlibrisu PiMBP, tel. 32 422 35 41 Galeria, ul. J. Szafranka 7 Szczegóły u organizatora

19 8.05 – 15.05 Tydzień Bibliotek - realizacja różnych form 
pracy z młodym czytelnikiem PiMBP, tel. 32 422 35 41 Oddział dla dzieci, ul.J. 

Szafranka 7, Filie biblioteczne Szczegóły u organizatora

20 9.05 Puchar „Rybnickiego Morza” Fundacja ER, 
tel. 32 739 18 98 Klub Energetyka Turniej szachowy; Wstęp wolny

21 10.05 Wschodni Wieczór Sztuk DK Chwałowice
Sala kolumnowa

DK Chwałowice

Godz. 18.00; Jadwiga Możdżer - Tradycyjne Tańce 
Wschodu; Krzysztof Synowiec „Na Azjatyckich szlakach”; 
„Grafika Tajlandzka” - ze zbiorów MBP w Gliwicach, oraz 

degustacja potraw hinduskich! Wstęp wolny!

22 10.05 Mała Akademia Filmowa RCK,
tel. 32 422 21 32 Sala widowiskowa TZR Godz.8.15 i 11.15; Impreza edukacyjna dla szkół; 

Temat: Film animowany; Film: „Trio z Belleville”

23 10-11.05 IX Konkurs Gawędziarzy 
„W Niewiadomiu po Śląsku” Dom Kultury Niewiadom Dom Kultury Niewiadom Godz. 9.00; Konkurs przeznaczony dla przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjalnych; Zgłoszenia do 27 kwietnia
24 11.05 Koncert Haliny Kunickiej RCK, tel. 32 422 21 32 Sala widowiskowa TZR Godz. 19.00; Szczegóły wewnątrz numeru

25 11.05 „Krasnoludki są na świecie” - spotkanie 
z twórczością Lucyny Krzemienickiej PiMBP, tel. 32 422 35 41 Oddział dla dzieci, 

ul.J. Szafranka 7 Spotkanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom

26 11-13.05 VIII Międzynarodowy Integracyjny Piknik 
Muzyczny „Rybnik 2007” Dom Kultury Niedobczyce Park im. H. Czempiela 

w Niedobczycach

Godz. 15.00 – 22.00; W programie: zespoły muzyczne 
z Czech, Węgier, Słowacji i Polski; Gwiazda imprezy: 

Patrycja Markowska - 12 maja o godz. 20.00

27 11-13.05 IX  FESTIWAL  SZTUKI  TEATRALNEJ
RYBNIK 2007

Fundacja ER, 
tel. 32 739 18 98 Klub Energetyka

W programie m.in. WIŚNIOWY SAD  wg. Czechowa  
– Teatr Woskresiennia z Lwowa; Postać. Spowiedź 

artysty. Autoportret Francisa Bacona –
Teatr Masquera z Rybnika; HIOB wg Karola Wojtyły 
– Teatr Woskresiennia z Lwowa; Na spektakle kon-
kursowe wstęp wolny; Spektakl HIOB – wstęp 15 zł

28 12.05 „Anioły” RCK, tel. 32 422 21 32 Sala widowiskowa TZR Godz. 19.00; Premiera spektaklu tanecznego w 
wykonaniu „Mirago” Teatru Tańca TZR; Bilety: 15 i 10 zł

29 15.05 Zakończenie Warsztatów Świadomości 
Ekologicznej

Fundacja ER, 
tel. 32 739 18 98 Klub Energetyka

Godz. 10.00; Wykład dr hab. Piotr Skubała z Katedry 
Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 
U.Śl. „Społeczny wymiar ekologii”; Wstęp wolny

30 15.05 „Co tak pięknie gra?” – spotkanie 
autorskie z Izabellą Klebańską PiMBP, tel. 32 422 35 41 Oddział dla dzieci, 

ul.J. Szafranka 7 Godz. 9:00; Szczegóły u organizatora

31 16.05 Szachowa Majówka Fundacja ER, 
tel. 32 739 18 98 Klub Energetyka Godz. 16.00; Wstęp wolny

32 16.05 Konkurs poezji i prozy obcojęzycznej DK Niedobczyce, Gimna-
zjum Nr 11 Sala widowiskowa DK Godz. 9.00 - 13.00

33 17 – 18.05 XXV Festiwal Piosenki Dziecięcej 
im. T. Paprotnego DK Chwałowice Sala Widowiskowa

DK Chwałowice
Godz. 10.00; Przesłuchania konkursowe; Regulamin i 

karta zgłoszenia na www.dkchwalowice.pl; Wstęp wolny
34 17.05 Kabaret Ani Mru-Mru RCK, tel. 32 422 21 32 Sala widowiskowa TZR Godz. 17.30 i 20.00; Bilety: parter: 45 zł, balkon: 40 zł.
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35 18.05 „Noc muzeów” Muzeum w Rybniku, 
tel. 422 14 23 Muzeum w Rybniku, Rynek 18 Od godz. 18.00

36 18.05 „Nowe przygody Plastusia” RCK, tel. 32 422 21 32 Sala widowiskowa TZR Godz.10.15; Spektakl dla szkól w wykonaniu Narodowego 
Teatru Edukacji; Bilety: 12 zł, Narodowy Teatr Edukacji

37 18.05 „Cenniejsze niż złoto” RCK, tel. 32 422 21 32 Sala widowiskowa TZR
Godz.8.15; Spektakl dla szkół w wykonaniu 
Narodowego Teatru Edukacji; Bilety: 12 zł, 
Narodowy Teatr Edukacji, tel. 608 526 910.

38 18-20.05
1-3.06 „Kopalnia Sztuki Pogranicza”

Dom Kultury Niewiadom, 
PZKO Orlova–Lutyne, 

Dum Kultury mesta Orlo-
va, Stowarzyszenie Zabyt-
kowej Kopalni „Ignacy”

Orlova–Lutyne (Czechy)
Rybnik Niewiadom

Plener Plastyczno–Graficzny; 
Szczegóły wewnątrz numeru i u organizatora

39 19.05
Rybnicki Festiwal 

Modelarstwa Kolejowego
„Kolejowe fascynacje”

Fundacja ER, 
tel. 32 739 18 98

Hala sportowa
Klubu Energetyka

Godz. 11:00–18.00; Wystawa makiet modułowych 
prezentujących świat kolei miniaturowych H–0; Moduły 

stanowią odwzorowanie pewnego fragmentu infrastruktury 
kolejowej; Zbudowana makieta jest jedną z największych  

w Polsce; Wstęp wolny
40 19.05 Majówka pod lasem Dom Kultury Niedobczyce Boisko pod lasem w Popielowie Godz. 15.00 - 22.00
41 20.05 Kabaret Ani Mru–Mru RCK, tel. 32 422 21 32 Sala widowiskowa TZR Godz. 15.00; Bilety: parter 45 zł, balkon: 40 zł

42 20.05 Wyjazd na operetkę „Kraina Uśmiechu” Dom Kultury Niewiadom Dom Kultury Niewiadom Godz. 16.30; Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gliwi-
cach; Bilety: 50 i 43 zł; Zgłoszenia w DK do 11.05

43 20.04 - 20.05 Wystawa „To Polska właśnie” Klub Kultury „Harcówka” 
tel. 324 234 080 Klub Kultury „Harcówka” Zdjęcia odpadów porzuconych w lasach, miejskich zauł-

kach oraz alternatywne jak powinny te miejsca wyglądać
44 20.05 Koncert Grażyny Auguścik  z zespołem RCK tel. 32 422 21 32 Sala widowiskowa TZR Godz.20.00; Szczegóły wewnątrz numeru

45 21.05-21.06 Wystawa prac uczniów ZS–P 
nr 2 w Rybniku Dom Kultury Niewiadom Dom Kultury Niewiadom Poniedziałek – piątek, godz. 9.00 - 17.00

46 21.05 – 30.06 Wystawa: „Pismo śląskie”

Śląski Zamek Sztuki i Przed-
siębiorczości w Cieszynie

Starostwo Powiatowe  
w Rybniku,

Ruch Autonomii Śląska 
w Rybniku, PiMBP tel. 32 

422 35 41

Hol –  I piętro, ul. J. Szafranka 7 Otwarcie wystawy 21 maja o godz. 11:00

47 22.05 Koncert zespołu „Orfeo” RCK, tel. 32 422 21 32 Kościół pw. MB Bolesnej Godz.19.00; Szczegóły wewnątrz numeru
48 23.05 „42 Ulica” RCK, tel. 32 422 21 32 Sala widowiskowa TZR Godz.19.00; Szczegóły wewnątrz numeru

49 24.05 Wykład z cyklu 
„Pomiędzy przeszłością a historią”

Muzeum w Rybniku, 
tel. 422 14 23

Sekcja Rybnicka Studenc-
kiego Koła Naukowego 

Historyków UŚ Samorząd 
Studencki UŚ w Rybniku

Muzeum w Rybniku, Rynek 18 Impreza cykliczna w II połowie maja

50 25.05 „Dzień Matki” Dom Kultury Niedobczyce Sala widowiskowa DK Godz. 10.00; Prezentacja dorobku artystycznego dzie-
cięcych zespołów DK Niedobczyce.

51 25.05 „Wieczór ze śpiewnikiem” RCK, tel. 32 422 21 32 Sala kameralna TZR Godz.18.00; Szczegóły wewnątrz numeru

52 25.05 Krzyżówka Szczęścia Fundacja, ER tel. 32 739 
18 98 Klub Energetyka Godz. 17.00; Konkurs i widowisko teatralne;  

Wstęp wolny

53 25.05 Dzień Matki DK Chwalowice, Związek 
Emerytów i Rencistów Sala Kolumnowa DK Godz. 14.00; występy zespołów DK Chwalowice; Szczegóły 

w Związku Emerytów i Rencistów – koło Chwałowice
54 25.05 Dzień Pracownika Kultury Dom Kultury Niedobczyce DK Niedobczyce Godz. 18.00

55 26.05 Wycieczka do Muzeum Browarnictwa 
Browar Tyski DK Chwałowice Muzeum Browarnictwa Tychy

Godz. 11.00; Bilety: 15 zł/os.; Wycieczka dla osób 
pełnoletnich; Zwiedzanie linii produkcyjnej i 

muzeum, degustacja piwa; Wyjazd o godz. 11.00

56 26.05 Mistrz Gier i Zabaw Fundacja ER, tel. 32 739 
18 98 Klub Energetyka Godz. 11.00; Konkurs impreza zamknięta

57 26.05 Państwowy Balet Męski z Sankt  
Petersburga Valerija Michajłowskiego RCK, tel. 32 422 21 32 Sala widowiskowa TZR Godz.19.00; Szczegóły wewnątrz numeru

58 Od 28.05 Wystawa: „Sztuka sakralna Tybetu” Muzeum w Rybniku, 
tel. 422 14 23 Muzeum w Rybniku, Rynek 18

Ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie, 
niewielka cząstka bogatej kultury buddyzmu 

 tybetańskiego

59 29.05 Koncert „Estrada młodych solistów” RCK, tel. 32 422 21 32 Sala widowiskowa TZR
Godz.18.00; Laureaci konkursów instrumentalnych  

z  towarzyszeniem Filharmonii im. Braci Szafra; Cena 
biletu: 15 zł, młodzież: 10 zł; Szczegóły na afiszach

66 29.05 Konkurs gwary śląskiej „Po naszemu” Dom Kultury Niedobczyce, 
SP 21 Sala widowiskowa DK Godz. 9.00

67 31.05
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny  

z cyklu „Wielcy znani i nieznani” pt. „To-
ulouse–Lautrec – kronikarz belle epoque”

Młodzieżowy Dom Kultury 
w Rybniku, 

tel. 32 422 40 88
Rybnickie Centrum Kultury

Godz. 12.00; Uroczyste podsumowanie konkursu po-
łączone z wręczeniem nagród i dyplomów oraz otwar-

cie wystawy, która będzie trwała do 22 czerwca br.

Sport i rekreacja
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

1 1.05 Rynek basket 2007 
- turniej koszykówki ulicznej MOSiR Rybnik Rynek Godz. 9.00; Osoba kontaktowa: Barbara 

Kalisz-Gaweł

2 5.05 Młodzieżowy Turniej siatkówki plażowej Dom Kultury Niewiadom Park „Pod Lipami”, DK Niewiadom
Godz. 11.00; Wpisowe – 2 zł/ os.; turniej  
w 2 grupach wiekowych dla drużyn dwu-

osobowych

3 13.05 Finał Grand Prix 2007 Amatorów 
w tenisie stołowym

CRiR Bushido 
i MOSiR Rybnik

CRiR BUSHIDO, 
ul. Floriańska, Rybnik Godz. 9.00; Wstęp wolny

4 16.05 Finał Międzygimnazjalnej Ligi Pływackiej MOSiR Rybnik Pływalnia Kryta, 
ul. Powstańców 40

Godz. 9.00; Wstęp wolny;  
Kontakt: B. Kalisz-Gaweł

5 20.05 II Rodzinny Rajd Rowerowy 
im. Jana Pawła II

MOSiR Rybnik,  
tel. 32 422 78 39, 

kontakt: Barbara Kalisz 
- Gaweł

Start: Bazylika Św. Antoniego 
Meta: Boguszowice Stare

Godz. 12.00;  
Informacje: www.mosir.rybnik.pl

6 27.05 Mecz bokserski Śląsk: Warmia – Mazury
Polski Związek Bokserski; 

Rybnicki Młodziezowy Klub 
Sportowy i MOSiR Rybnik

Hala Widowiskowo–sportowa 
w Rybniku Boguszowicach

Godz. 12.00; Wstęp: 10 zł; młodzież do 18 
roku życia; Wstęp wolny

7 26.05 Dzień Mamy w Bushido CRiR Bushido CRiR BUSHIDO, ul. Floriańska, 
Rybnik

Godz.12:00 i 16:00; Bezpłatne zajęcia 
„Szkoły Pleców” (ćwiczenia wzmacniające 
mięśnie posturalne, z wykorzystaniem du-

żych piłek rehabilitacyjnych ) 

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 51
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warunkach, rozgrywają o wiele lepsze mecze aniżeli przy naturalnym 
świetle. Co niemniej ważne, zespół wraca także do swoich tradycyjnych 
zielono–czarnych barw. Jest do gest przede wszystkim w kierunku 
kibiców ROW–u, przywiązanych do tradycyjnych kolorów.

Pierwsze wiosenne mecze Energetyk ROW Rybnik rozpoczął 
serią meczy wyjazdowych. Oto wyniki: Polonia Łaziska – Ener-
getyk ROW 0:0, Polonia Marklowice – Energetyk ROW 2:2, 
Pniówek Pawłowice – ROW Rybnik 5:1

Kadra Energetyka ROW Rybnik: M. Buchalik, A. Skrocki, M. 
Tumula, Ł. Święty, M. Piekarczyk, P. Krzysztoporski, K. Kaczmarczyk, 
M. Sitko, P. Pacholski, D. Indyk, G. Nowak, T. Kuś, K. Kostecki, G. 
Dzięgielowski, W. Reclik, T. Paszenda, P. Matochniejczuk, A. Jaś-
kiewicz, W. Francuz, M. Grolik, Sz. Jary, M. Wodecki, G. Piełka, D. 
Tomiczek, W. Szewieczek, trener: Paweł Kaszyca.                       Fr

c.d. ze strony 42
Energetyk ROW...

miało miejsce w II LO, gdzie pokazano 
prace rybniczan i utopijne wizje oraz trój-
wymiarowe makiety młodych Francuzów, 
a Mateusz i Margot w dwóch językach 
odczytali złożoną z 10 artykułów „Kartę 
idealnego miasta przyszłości”, którą na-
stępnie przekazali na ręce wiceprezydent 
Rybnika Joanny Kryszczyszyn. Francuzi 
nauczyli się też podstaw języka polskie-
go, co potwierdził sam koordynator 
i pomysłodawca projektu: — Cieszymy 
się, że jesteśmy w Polsce, że mogliśmy pra-
cować z uczniami i nauczycielami waszego 

liceum. Dziękujemy za współpracę — mó-
wił zupełnie niezłą polszczyzną Pierre 
Moreau. Następnie uczestnicy projektu 
obejrzeli spektakl uczniów II LO, który 
został nagrodzony na Festiwalu Teatrów 
w Języku Angielskim (więcej na str. 31), 
wysłuchali kilku piosenek i obejrzeli film 
o Rybniku. Jak mówi szkolny koordynator 
projektu Jolanta Bieńkowska, Francuzi 
byli zachwyceni rybnicką gościnnością, 
serdecznością i ... kuchnią. Zawarli też 
wiele przyjaźni, niewykluczone więc, że 
mimo zakończenia projektu nadal będą 
współpracować. Może przy kolejnym pro-
jekcie w ramach programu Sokrates – Co-
menius?                                             (S)

RYBNIK   UL. WIEJSKA 43   TEL. 032 422 62 18 (800-1600)
AUTO    NAPRAWA    DIAGNOSTYKAAUTO    NAPRAWA    DIAGNOSTYKA

RYBNIK   UL. WIEJSKA 43   TEL. 032 422 62 18 (800-1600)

 ZAWIESZENIA
 TŁUMIKI
 HAMULCE

 GEOMETRIA KÓŁ
 WYMIANA OPON
 NAPRAWY BIEŻĄCE

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

•  GWOŹDZIE, ŚRUBY, KOŁKI, NITY, ART. ŚCIERNE 
•  SIATKI TECHNICZNE, OGRODZENIOWE, RABITZA, IZOLA 

•  KÓŁKA I ZESTAWY KOŁOWE 
•  ZAMKI, KLAMKI, ZASUWY, ZAWIASY 

•  WIERTŁA, NARZĘDZIA RĘCZNE, OGRODNICZE, POMPY

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy

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

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

c.d. ze strony 23
Marzenie...



53Telefony do Biura Ogłoszeń: 032/42 38 088, 032/42 38 090

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

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

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

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

Pani Doktor Grażynie Potera 
składamy serdeczne podziękowania za wieloletnią profesjonalną 

opiekę medyczną nad naszą mamą Emilią Palej.

Rodzina Lange

R E J E S T R A C J A :  0 3 2  4 3 0  4 1  5 9

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

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

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

PRYWATNE GABINETY LEKARSKIE
wyposażone w nowoczesny sprzęt

Rybnik, ul. Reymonta 50
(wjazd od salonu Hondy )

lek.med. Lidia Kucza
specjalista laryngolog

pon. 15.00-17.00
śr. 15.00-17.00
rejestracja 8.00-16.00
tel. 032 433 10 24

lek.med. Katarzyna 
Piasecka-Lejtman
dermatolog-wenerolog
dermatologia estetyczna

czw. 16.00-18.00
rejestracja: 
tel. kom. 0692 427 312

DIAGNOZOWANIE i LECZENIE ZESPOŁÓW 
BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA metodą McKenziego

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

ZAKŁAD REHABILITACJI „RE LAX” 
mgr rehabilitacji ruchowej

ADAM ZOSTAWA 



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 42 23 681, 42 49 599
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
(pon., wt., śr. 7.30–15.30, czwartki po godz. 15.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 

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
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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

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych
Dyżury radnych we wszystkie dni robocze od godz. 11.00 do 13.00 

w Biurze Rady, UM, ul. Chrobrego 2, www.bsr.rybnik.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. Wysoka 15/17 (Okrąglak). Dyżury: poniedziałki 18.30-20.30, www.platforma.rybnik.pl
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.



NIE MASZ KASY? 
GŁÓWKA BOLI?
NASZ KREDYT CIĘ ZADOWOLI!

KREDYTY GOTÓWKOWE I KONSOLIDACYJNE
•  KREDYT DO 85 TYS.
•   BEZ ZGODY MAŁŻONKA I PORĘCZYCIELA 

NAWET DO 30 TYS.

•   KŁOPOT Z BIK-IEM? DLA NAS TO ŻADEN 
PROBLEM!

•  SZYBKA GOTÓWKA W 5 MINUT! 50 – 500 ZŁ
•   600 ZŁ DLA STAŁYCH KLIENTÓW! 

(NAWET DLA OSÓB Z ZAJĘCIAMI KOMORNICZYMI)

WSTĄP ZOBACZ I PRZEKONAJ SIĘ SAM
JAK MOŻEMY CI POMÓC!

RYBNIK – BOGUSZOWICE
OŚ. POŁUDNIE 50 B

TEL. (032) 42 14 882
WWW.KREDYTY-CHWILÓWKI.PL

0 801 800 107Jesteśmy blisko Cie-



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

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

Auris – zużycie paliwa (UE 80/1268 z późniejszymi zmianami) w cyklu mieszanym wynosi w zależności od wariantu i wersji auta od 5,0 do 7,1 l/100 km. Emisja CO
2
 (UE 80/1268 

z późniejszymi zmianami) wynosi w zależności od wariantu i wersji auta od 131 do 166 g/km. Szczegółowe informacje o działalniach podejmowanych przez Toyotę w zakresie ochrony 
środowiska, a w szczególności dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji, są zawarte na stronie internetowej: www.toyota.pl.


