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Odszedł wieloletni proboszcz pa-
rafii św. Antoniego, ks. prałat 
Alojzy Klon. 

Inwestycja w młodzież – boisko „Orlik” w Niedobczycach.

Początek remontu sym-
bolu Rybnika – bazyliki 
św. Antoniego.

Początek roku – nowe przedszkole dla 
dzielnicy Paruszowiec–Piaski.

Jesienią ruszyły modernizacje dróg.

Otwarcie długo oczekiwa-
nej inwestycji – krytej pły-
walni w Boguszowicach.
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dziećmi.

Prof. Jerzy 
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Diamentem 
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samorządu 
gospodar-
czego.

Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie – or-
ganizowana po raz pierwszy impreza świąteczna 
wsparta środkami unijnymi.

Jedna z atrakcji II Dni Rybnika – akrobacje samolotowe grupy „Żelazny”.



— Skończył się trudny w globalnym wymia-
rze rok. Czy był on równie trudny dla kondycji 
Rybnika czy też wyszliśmy z niego obronną 
ręką?

— Był to na pewno rok trudniejszy niż 
lata poprzednie, bo wszechobecny kryzys nie 
oszczędził prawie nikogo, a niektórzy analitycy 
mówili nawet o recesji. Dotknął on również 

samorządy, choćby poprzez zdecydowane uszczuplenie 
zaplanowanych w budżecie miasta dochodów z podat-
ków osobistych PIT. Zareagowałem na to bardzo szybko, 
bo już w lutym – marcu ub. roku wprowadziłem program 
oszczędnościowy w jednostkach miejskich. Przyjrzeliśmy 
się też bieżącemu budżetowi na 2009 rok, a także budże-
towi perspektywicznemu, tj. wieloletniemu programowi 
inwestycyjnemu, gdzie również nastąpiły redukcje. Rok 
2009 zakończyliśmy zmniejszeniem zaplanowanego na 
ok. 146 mln zł deficytu o 100 mln zł. Na jego dalsze 
obniżenie przeznaczona zostanie również spodziewana 
nadwyżka operacyjna, a szczegóły będą znane po osta-
tecznym rozliczeniu ub. roku. Sytuację najlepiej obrazuje 
wskaźnik zadłużenia miasta: na początku 2009 roku zo-
stał on zaplanowany na prawie 57% (Przyp. red.: zgodnie 
z przepisami, zadłużenie miasta może wynieść maksymalnie 
60% zaplanowanych dochodów), a w przyjętym właśnie 
budżecie na 2010 r. wskaźnik ten wynosi niewiele ponad 
43%. Program oszczędnościowy i racjonalne zarządzanie 
miejskimi finansami zostały docenione również przez 
pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, 
którzy badali pod tym kątem samorządy. W opublikowa-
nym w samorządowej „Wspólnocie” rankingu powiatów 
grodzkich o najwyższej nadwyżce operacyjnej, Rybnik 
znalazł się na 9. miejscu w kraju. O kondycji finansowej 
Rybnika mówią więc fakty i nie pomogą tu żadne zaklęcia 
opozycji o „...mieście tonącym w długach”.  

Ten kryzysowy rok nie był najgorszy skoro oddali-
śmy do użytku tak ważne inwestycje jak przedszkole 
w Paruszowcu–Piaskach, basen w Boguszowicach, boisko 
„Orlik” w Niedobczycach i kilka innych boisk ze sztucz-
ną nawierzchnią przy szkołach, podjęliśmy remont hali 
sportowej w Boguszowicach, zakończył się kolejny etap 
budowy monitoringu wizyjnego miasta, a pod koniec 
roku ruszyła część zapowiadanych inwestycji drogowych. 
Kontynuowane również były, choć nie bez przeszkód, 
roboty kanalizacyjne.

— Priorytety pozostały zatem niezmienne: kanalizacja, 
drogi, a także pozyskiwanie środków zewnętrznych...

— Wiele lat temu zadałem sobie pytanie, czy zaciąganie 
pożyczek lub kredytów, a także emisja obligacji na inwe-
stycje oraz realizację wielu innych zadań to dobra droga 
dla rozwoju miasta? I odpowiedziałem sobie – „tak”. 
A argumentem „za” były instrumenty jakie dawała Unia 
Europejska: 75% (średnio) bezzwrotnej dotacji przy 
własnym wkładzie w wysokości 25%. Dzięki temu po-
rządkujemy wiele ważnych dla rozwoju naszego miasta 
spraw, jak wielokrotnie przywoływana budowa kanalizacji, 

której brak mógłby skutkować gigantycznymi karami za 
zanieczyszczanie środowiska ściekami komunalnymi. I ten 
problem jest bliski ostatecznego rozwiązania. Zgodnie 
z racjonalnym myśleniem, po uporządkowaniu tego co pod 
ziemią, należy „zabrać się” za drogi. W związku z budową 
kanalizacji, w ostatnich kilku latach główne inwestycyjne 
„uderzenie” finansowe skierowane zostało na dzielnice, 
również jeśli chodzi o roboty  drogowe – odtworzono tu 
i wyremontowano ponad 400 km dróg. Nie uniknęliśmy 
problemów, ale który samorząd w kraju decydujący się 
na tak gigantyczną inwestycję, nie miał kłopotów z wy-
konawcami? Po rozwiązaniu problemu z jedną firmą, 
jesteśmy w sporze formalno–prawnym z kolejną i mamy 
nadzieję na satysfakcjonujący wynik. Ostatnie przykłady 
zerwania umów z wykonawcami stadionu we Wrocławiu 
czy budowniczymi przebiegającego niedaleko nas odcinka 
autostrady A1 dowodzą, że w tych problemach nie jeste-
śmy odosobnieni.

— Jednak dla opozycji, która często wytykała opóźnienia 
robót kanalizacyjnych, to nie jest usprawiedliwieniem...

— Opozycja musi mieć jednak świadomość, że krytyka, 
która czasem przybiera postać krytykanctwa, a zgłaszane 
przez nią wnioski czy postulaty są dalekie od realnych 
możliwości gminy, powinna mieć granice, bo uderza 
w prestiż i image miasta. A konsekwencje w wieloletniej 
perspektywie mogą być groźne: brak inwestorów czy 
chętnych do zamieszkania w mieście. Póki co, to ostatnie 
Rybnikowi nie grozi, bo według danych Głównego Urzę-
du Statystycznego w pierwszym półroczu 2009 r. liczba 
mieszkańców zwiększyła się o 218 osób. W zestawieniu 
20 badanych pod tym kątem miast na prawach powiatu 
województwa śląskiego, Rybnik jest na czele. W innych 
miastach (poza Tychami, gdzie przybyły 52 osoby) liczba 
mieszkańców się zmniejszyła. Ludzie chcą mieszkać 
w Rybniku, a to przecież o czymś świadczy.

— W nowym roku praca w mieście ruszyła z kopyta, 
bo już w pierwszym roboczym dniu roku radni uchwalili 
budżet. Czy jest pan rozczarowany postawą opozycji, która 
go odrzuciła?

— Przede wszystkim chciałbym podziękować tym rad-
nym, którzy go przyjęli. Jestem pewny, że ilość informacji 
jaka została dostarczona radnym w czasie ich prac nad 
projektem dokumentu sprawiła, że decyzję tę podjęli 
w pełni świadomie i odpowiedzialnie. Dlatego za przy-
gotowanie budżetu chciałbym podziękować skarbnikowi 
miasta, służbom finansowym i wszystkim, którzy przy-
czynili się do powstania tego dokumentu. Przedstawiając 
swoje negatywne, 10–punktowe stanowisko, opozycja nie 
zawarła w nim żadnych konkretów. Jak już mówiłem pod-
czas sesji, odrzucając budżet, opozycyjni radni odrzucili 
wszystkie planowane inwestycje i zadania – od dokończe-
nia budowy kanalizacji, poprzez roboty drogowe, aż do 
budowy szerokopasmowej sieci internetowej – nie propo-
nując nic w zamian. Opozycja jest od tego, by wkładać kij 

Czy prezydent się opłaca?
Rozmowa z prezydentem Rybnika Adamem Fudalim

c.d. na stronie 4

K
ol

ej
ny

 n
um

er
 „

G
R

” 
uk

aż
e 

si
ę 

28
 lu

te
go

O
kł

ad
ka

: P
od

cz
as

 te
j z

im
y 

R
yb

ni
ck

ie
 S

łu
żb

y 
K

om
un

al
ne

 m
aj

ą 
w

ie
le

 p
ra

cy
...

 (
O

 „
ak

cj
i z

im
a”

 w
 k

ol
ej

ny
m

 n
um

er
ze

 „
G

R
”)

.  
   

Zd
j.:

  S
ab

in
a 

H
or

ze
la

–P
is

ku
la

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 3



w szprychy i składać nierealne propozycje, ale – powtórzę – gorzej, 
jeśli taka krytyka wpływa negatywnie na prestiż miasta. Opozycja 
od dłuższego czasu wieszczy zapaść finansową, co znów się nie 
sprawdziło. Wymienione w stanowisku PO 300–milionowe zadłuże-
nie jest nieporozumieniem, sumą zadłużenia faktycznego (które na  
31 grudnia 2009 r. wynosiło dokładnie 185.192.880,33 zł) oraz pla-
nowanego na rok 2010. Praktyka wykazuje, że budżet zaplanowany,  
a wykonany to są dwie różne sprawy i nie ma w tym nic niepokojącego. 
W styczniu nie można wszystkiego przewidzieć: niespodziewanych 
dotacji, dodatkowych zadań i wielu innych okoliczności. Budżet  
to dokument dynamiczny, ciągle się zmieniający. Wyobraźmy sobie, 
że proponuję radnym budżet z 50–milionową nadwyżką. Cóż byłby 
wtedy ze mnie za prezydent, gdybym nie miał wizji miasta, pewnej 
strategii rozwoju i nie wiedział na co te 50 mln zł wydać? To byłaby 
prawdziwa katastrofa. Potrafimy natomiast racjonalnie zarządzać 
finansami, więc losy „Titanica” nam nie grożą i wybrany przez miasto 
kurs jest bezpieczny. 

— Pozwoli Pan, że na zadane w tytule pytanie odpowiemy sami, 
posiłkując się artykułem w „Dzienniku Zachodnim” z listopada  
ub. roku. Dziennikarze przeliczyli każde 100 zł zarobku prezydentów 
12 największych śląskich miast na kwotę pozyskanej przez miasto 
unijnej dotacji przypadającej na 1 mieszkańca i wyszło im, że po pre-
zydencie Bielska–Białej, jest pan drugim, najbardziej „opłacalnym” 
śląskim prezydentem. Gdyby prezydenturę potraktować jak inwestycję 
finansową, a prezydenta jak lokatę kapitału wyborców, można by 
uznać, że rybniczanie ulokowali swoje pieniądze i głosy na najlepszej 
lokacie. Bo dodać trzeba, że między Panem a liderem tego rankingu 
jest niewielka różnica – w Bielsku każde 100 zł prezydenckiej pensji 
przyniosła mieszkańcowi Bielska 44, a rybniczaninowi 42 grosze. 

— To zestawienie w sposób syntetyczny podsumowało pracę pre-
zydentów miast województwa śląskiego, lokując Rybnik na bardzo 
dobrym, drugim miejscu i dowodząc, że dzięki umiejętności pozyski-
wania środków unijnych, w naszym mieście udaje się rozwiązać wiele 
problemów. Ale ostateczna ocena należy do mieszkańców. Bo rankingi 
rankingami, a odczucia mieszkańców mogą być zupełnie inne. Dlatego 
byłem zadowolony i zaskoczony jednocześnie, że w badaniach socjo-
logów, którzy ankietowali mieszkańców kilku śląskich miast, ocena 
warunków życia w Rybniku dokonana przez samych mieszkańców wy-
padła nadzwyczaj dobrze. Złożyło się na to na pewno wiele czynników, 
w tym inwestycje, ale również poziom edukacji i opieki społecznej, 
możliwość rekreacji i wypoczynku czy oferta kulturalna.

Modernizacja i rozbudowa układu drogowego to priorytet,  
bo korki to nasze największe utrapienie, ale polepszeniu warunków ży-
cia mieszkańców służy również budowa szerokopasmowego internetu, 
bez którego trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie we współczesnym 
świecie, zwiększający bezpieczeństwo monitoring, informacyjne tabli-
ce świetlne na przystankach i inne inwestycje realizowane z dużym 
wsparciem pieniędzy unijnych. Chcemy by rozwój miasta był oparty 
na wykorzystaniu zdobyczy współczesnych technologii. Obok korków 
są również inne uciążliwości, jak np. brak odpowiedniej jakości miejsc 
parkingowych. Eksperci dowodzą jednak, że budowa parkingów  
w centrum miasta zachęca kierowców do wjeżdżania jak najbliżej  
i tym samym zmniejsza przepustowość dróg wyjazdowych. Ale parkingi  
z dala od Śródmieścia też najszczęśliwszym pomysłem nie są, pod-
jęliśmy więc decyzję, by ewentualni inwestorzy na dwu centralnych 
placach: przy ul. Hallera i za Urzędem Miasta, w swoich projektach 
uwzględnili miejsca parkingowe. Wiemy natomiast, że trzeba robić 
wszystko, by miasto omijał ruch tranzytowy.

— Rok bieżący jest dla samorządowców podwójnie ważny: w maju  
przypada 20. rocznica odrodzonego samorządu, kilka miesięcy póź-
niej wybory samorządowe...

— Rocznic w 2010 r. będzie w Polsce wiele, bo dodać należałoby jesz-
cze 30. rocznicę powstania „Solidarności”. Biorąc udział w pierwszych 
wolnych wyborach do samorządu, od razu określiłem swoje miejsce  
w nowej rzeczywistości. Kandydowałem z listy Komitetu Obywatelskie-
go „S” i dobrze pamiętam ten gorący czas, kiedy jako radni musieliśmy 
się wszystkiego uczyć. Z perspektywy tych 20. lat mogę powiedzieć, 
że Polska zmieniła się dzięki samorządom. Już pierwszy prezydent 
sprawił, że Rybnik poczuł ducha zmian i potrafił się znaleźć w nowych 
okolicznościach. Staram się ten proces  kontynuować, ufając, że przy 
akceptacji mieszkańców. Nadganiamy zaległości okresu realnego 
socjalizmu, szybko uczymy się wielu rozwiązań, a kontakty z miastami 
partnerskimi z Niemiec czy Francji przekonują nas, że dysproporcje 
są coraz mniejsze. W niektórych zaś przypadkach to my możemy być 
wzorem, a myślę tu choćby o  e–karcie, która została doceniona m. in. 
przez europarlamentarzystów, których zaprosił do Rybnika poseł Jan 
Olbrycht. Tak więc rybniczanie – nie miejmy kompleksów, cieszmy się, 
że miasto się rozwija i mamy na nie pomysł. Na ten sukces składa się 
nie tylko moja praca, ale wszystkich urzędników, co chciałbym wyraź-
nie podkreślić. Kondycja miasta jest też zasługą wszystkich rybniczan, 
bo jego budżet wypracowują również małe i średnie przedsiębiorstwa 
oraz mieszkańcy mający w nich pracę. W okresie transformacji Rybnik 
zdecydowanie zmienił swoje oblicze i charakter: z ośrodka nastawio-
nego na jedną gałąź przemysłu zmienił się w centrum usług nie tylko 
handlowych, ale również administracyjnych. Nie jest przypadkiem,  
że właśnie u nas zlokalizowano np. urząd celny i powstaje potężny 
gmach sądu okręgowego. Zdecydowanie zmieniła się struktura 
edukacji – zarówno jeśli chodzi o szkoły średnie, jak i wyższe.  
Na podniesienie jakości nauczania pozyskaliśmy ostatnio ponad 10 mln zł  
ze środków unijnych, radzimy sobie z poszerzaniem i podwyższaniem 
standardu bazy kulturalnej i sportowej, o czym świadczą modernizacje 
placówek kultury, nowy basen, boiska czy remont boguszowickiej hali. 
Są też zadania, którym miasto i samorząd same nie podołają. Dlate-
go jest  ważne, by o potrzebach mieszkańców Rybnika oraz innych 
gmin myśleli również w Warszawie na Wiejskiej. Od lat zabiegamy  
o umieszczenie w budżecie państwa drogi Racibórz–Pszczyna, jako 
bardzo ważnej arterii dla tej części województwa, a przynajmniej budo-
wy pierwszego jej etapu w granicach administracyjnych naszego miasta. 
Tylko ta droga radykalnie rozwiąże problem ruchu tranzytowego. Nie-
stety, nie znajdujemy poparcia ze strony wszystkich parlamentarzystów 
ze Śląska. Z wnioskami wystąpili tylko parlamentarzyści PiS – jednak 
wniosek posła Grzegorza Janika, jak wszystkie inne wnioski PiS, zo-
stał odrzucony. Teraz czekamy na rozstrzygnięcia senatu, gdzie tego 
przedsięwzięcia broni senator Tadeusz Gruszka. Rozumiem dyscyplinę 
partyjną i chęć zasiadania w prestiżowej komisji, ale parlamentarzysta 
powinien również mieć wzgląd dla istotnych spraw mieszkańców, 
których jest przedstawicielem.

— W roku wyborczym nie unikniemy pytania o Pana decyzję kan-
dydowania na urząd prezydenta w kolejnej kadencji...

— Zostałem wybrany dwukrotnie w wyborach bezpośrednich,  
co jest dla mnie niezwykłym wyróżnieniem, które sobie bardzo 
cenię. Jestem gotowy do wypełnienia mojego mandatu do końca 
kadencji, tak jak przez ponad 11 lat byłem gotowy do poświęcenia 
całego mojego czasu dla miasta, bo takie były potrzeby. Decydując 
się na kandydowanie zdawałem sobie sprawę z tego, że to jest wybór 
życiowy, więc na inne sprawy nie ma miejsca ani czasu. 

— Ale ja pytam o wybory jesienne AD 2010...
— ...a ja odpowiadam dyplomatycznie. Życzę, by ten ważny rok 

był szczęśliwy dla miasta i wszystkich jego mieszkańców.

— Dziękujemy za rozmowę, życząc tego samego...

Rozmawiała: Wiesława Różańska
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Co słuchać w Rybniku…?
… kolędy! I to nie tylko za sprawą 

„Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolę-
dowania”, któremu wiele miejsca w swojej 
informacji o pracach w mieście poświęcił 
prezydent, ale i dzięki zespołowi „Bez 
nazwy” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
„Przygoda”. Tradycyjnie już młodzi ludzie 
odwiedzili radnych, by wyśpiewać kolędy 
i utwory bożonarodzeniowe, a świąteczną 
atmosferę podtrzymał prezydent przypomi-
nając o imprezach, jakie odbyły się w ramach 
współfinansowanego z Unii Europejskiej „Ryb-
nickiego Bożego Narodzenia…” i zapraszając 
do licznego udziału w koncercie noworocznym 
„Golec uOrkiestry” (szczegóły na stronie 26). 
Większość z odbywających się na Rynku imprez 
spotkało się z pozytywną oceną mieszkańców, 
„ucierpiało” za to lodowisko, które na zmianie 
lokalizacji straciło: — Frekwencja nie jest już 
taka… — komentował prezydent. 

A. Fudali poinformował też o mającej ruszyć 
w marcu modernizacji ul. Zebrzydowickiej na 
odcinku od ul. Kotucza do ul. Budowlanych, 
łącznie z rondem zebrzydowickim, a rządowe 
dofinansowanie (w ramach tzw. „schetynó-
wek”) do szacowanej na blisko 8 mln zł inwesty-
cji, ma wynieść 3 mln zł. W ramach prac zostaną 
przebudowane również chodniki, a zadanie ma 
się zakończyć w październiku.

Prezydent wspomniał też o ubiegających 
się o dofinansowanie dwóch miejskich pro-
jektach (jednym z nich jest Ogólnodostępny 
System Komunikacji Administracji Rybnickiej 
„Oskar”, drugim – Geoinformacyjna Platforma 
Usług Elektronicznych) oraz o przygotowa-
niach do przetargów na budowę Obwodnicy 
Północnej miasta na odcinku od ul. Budowla-
nych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej 
i Podmiejskiej, na przebudowę ul. Żorskiej  
w ciągu DW 935 oraz układu komunikacyjnego 
w Kłokocinie, a także na opracowanie doku-
mentacji projektowej budowy dróg w dzielnicy 
Orzepowice (za Ochotniczą Strażą Pożarną). 
A. Fudali mówił też o pracach w rybnickich 
szkołach i przetargach na boiska w Gimnazjum 
nr 1 i ZS nr 1, na remont auli w ZS nr 2 i dachu 
szkoły w Wielopolu oraz termomodernizację 
budynku SP nr 34.

— Miasto zyska, a rybniczan ucieszy efekt 
końcowy, szczególnie tych mieszkających 

w Boguszowicach — zapewniał prezydent 
wspominając o przeprowadzeniu III etapu 
modernizacji hali widowiskowo–sportowej, 
który obejmie m.in. zagospodarowanie terenu 
wraz z wewnętrznymi drogami dojazdowymi, 
miejscami parkingowymi i ciągami pieszymi, 
wykonanie oświetlenia zewnętrznego, budowę 
łącznika pomiędzy budynkami hali widowisko-
wo–sportowej i pływalni krytej oraz systemu 
wykrywania i sygnalizacji pożaru. Koszt tego 
etapu szacowany jest na prawie 4 mln zł,  
a zadanie zostanie zgłoszone do dofinanso-
wania w ramach „Wojewódzkiego Programu 
Rozwoju Bazy Sportowej” województwa ślą-
skiego ze środków pochodzących z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Prezydent poinformował też o tym, jak 
miasto dotacjami zachęcało mieszkańców do 
dbania o środowisko. I tak, zawarto 145 umów 
na dofinansowanie do modernizacji syste-
mów grzewczych w budynkach mieszkalnych,  
a ekologiczne ogrzewanie zamontowano rów-
nież w 3 budynkach wspólnot mieszkaniowych. 
Z kolei z dofinansowania do budowy przydo-
mowej oczyszczalni ścieków skorzystały 24 
osoby. O ekologii mówiono też w następnym 
punkcie sesji.

Ostatnie w tym roku…
…więc dość obszerne zmiany w budże-

cie miasta omówił Bogusław Paszenda. 
Skarbnik poinformował m.in. o wprowadzeniu 
do budżetu środków unijnych na realizowany 
przez rybnickie szkoły program „Uczenie się 
przez całe życie” oraz środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i budżetu państwa na 
projekt „Skorzystaj z szansy” prowadzony 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zmiany 
w budżecie związane były również z budową 
systemu kanalizacji sanitarnej – i tak, z 2009 r.  
na 2010 r. przeniesiona została kwota 
19.520.000 zł, dotycząca prefinansowania 
Funduszu Spójności. Okazało się bowiem,  
że ostateczne rozliczenie robót kontraktów  
w dzielnicach Paruszowiec–Piaski, Niedobczy-
ce i Niewiadom oraz Orzepowice i Zebrzydo-
wice nie nastąpi, jak pierwotnie zakładano,  
w IV kwartale 2009 r., lecz dopiero w I – 2010 r. 
Przesunięcia w harmonogramie robót nie omi-
nęły też Ligoty–Ligockiej Kuźni, Gotartowic  
i Boguszowic Starych, więc miasto wystąpiło do 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o odno-
wienie limitu pożyczki na rok 2010. Pożyczka  
w wys. 14.264.320 euro (aktualnie 62,6 mln zł) jest 
wykorzystywana na sfinansowanie salda końco-
wego, które Komisja Europejska wypłaci miastu 
po zakończeniu i rozliczeniu całego projektu. 
(Pożyczki dotyczyła odrębna uchwała – o czym  
w dalszej części sesji). Temat rozliczenia robót 
kanalizacyjnych, szczególnie w Zebrzydowi-
cach, zainteresował radnego z tej dzielnicy 
Bronisława Drabinioka (PO), a z wyjaśnie-
niami pospieszył pełnomocnik prezydenta do 
spraw dróg i gospodarki komunalnej, a także 
budowy kanalizacji Janusz Koper: — Prace  
w Orzepowicach i Zebrzydowicach zostały za-
kończone i przewidywaliśmy, że również w 2009 r.  
nastąpi rozliczenie finansowe. Jednak firma 
wykonująca roboty zgłosiła dopiero zakończenie 
prac i nie przedstawiła jeszcze dokumentacji 
powykonawczej oraz faktury za wykonane prace. 
J. Koper rozwiał też wątpliwości B. Drabinioka 
dotyczące zmniejszenia wydatków na remonty 
dróg o kwotę 150.000 zł, którą ujęto w projekcie 
budżetu na 2010 r., z przeznaczeniem na opra-
cowanie dokumentacji technicznej budowy 
dróg w dzielnicy Orzepowice, w związku z pro-
jektowaną zabudową wielorodzinną. Wyjaśnił 
też inną zmianę w budżecie, która z kolei zain-
teresowała radnych Jana Murę (BSR) i Stani-
sława Stajera (IO „Nasz Rybnik”). A dotyczyła 
przebudowy ul. Tkoczów oraz budowy ronda na 
ul. Małachowskiego i zmniejszenia o 350.000 zł  
wydatków na ten cel, z uwagi na wydłużony 
do 24 miesięcy termin realizacji opracowania 
projektu. I właśnie tak długi okres projektowa-
nia zdziwił radnych: — Zaskoczenie budzi fakt,  
że zakłada się aż dwa lata na prace projektowe 
— zastanawiał się St. Stajer, a J. Koper tłuma-
czył, że całe zadanie można podzielić na kilka 
mniejszych etapów, zaś samo projektowanie 
wymaga uregulowania wielu kwestii, w tym 
podziałów geodezyjnych, wykupu gruntów  
i rozmów z Lasami Państwowymi: — A to po-
trwa zapewne dłużej niż byśmy wszyscy chcieli. 
Jeżeli jednak uda się to zrobić szybciej, wówczas 
można będzie rozpocząć przygotowania tego 
etapu budowy — mówił. — Z kolei na etap środ-
kowy tej przebudowy, czyli przejazd przez hałdę, 
będziemy szukali środków zewnętrznych, bo choć 
większą część robót wykonała kopalnia, to przy-
krycie tego odcinka asfaltem wymaga dobrych 
kilku milionów złotych, których nie mamy. 

Osobną dyskusję wywołał temat zwięk-
szenia o kwotę 214.691 zł wydatków na re-
mont boiska sportowego przy ul. Gliwickiej,  
co zainteresowało radnych St. Stajera i B. Dra-
binioka. Przypomnijmy: w budżecie na ten cel 
zabezpieczono środki w wysokości 816.373,09 
zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów 
wymiany części podbudowy nieprzepuszczają-
cej wody, zdjęcie i ponowne ułożenie trawy, 
nadzór geotechniczny nad wymianą warstwy 

Sesja RM – 29 grudnia 2009 r.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 5

Zielone światło dla taksówkarzy
Nowy rok to czas postanowień. Rada Miasta postanowiła więc, że w 2010 r. nie 

zostanie wydana ani jedna nowa licencja na taryfę, mimo iż miesiąc wcześniej 
głosowała za ich zwiększeniem. Taksówkarze są zadowoleni, podobnie jak część 
radnych, gdyż udało im się wyciągnąć pomocną dłoń w stronę przeżywającej kryzys 
branży. Pozostali uważają, że kryzys dopadł, ale Radę Miasta, która zmiennymi 
decyzjami stawia się w niekorzystnym świetle. Dyskusja miała barwny przebieg, 
nie po raz pierwszy, ale z pewnością ostatni… przynajmniej w 2009 roku.  
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konstrukcyjnej boiska ze sztuczną trawą, niwe-
lację terenu i badanie prób gruntu oraz prace 
dokumentacyjne stanu sprzed i po zdjęciu 
sztucznej trawy. Zaktualizowana wartość prac 
dokumentacyjnych wynosi 24.400 zł, dlatego 
trzeba zwiększyć środki o 14.791 zł. Ponadto 
zabezpieczono 199.900 zł na roboty dodat-
kowe wynikające z prac dokumentacyjnych 
przeprowadzonych przez Politechnikę Śląską. 
O problemie boiska, w którym woda „(...) stoi 
jak w wannie”, przypomniał Michał Śmigiel-
ski: — Okazało się, że wadliwa jest nie tylko 
zbyt szczelna, wykonana z nieodpowiedniego 
materiału górna nawierzchnia boiska, ale i dre-
naż. Zaistniała więc konieczność rozszerzenia 
zakresu robót — wyjaśniał. — A ponad 14 tys. zł  
to koszty ekspertyzy. Dzięki niej wiadomo jak 
najtaniej szkody naprawić, a ponadto opinia 
ekspercka pozwoli wykazać, że roboty zostały 
nieodpowiednio wykonane, gdyż aby otrzymać 
odszkodowanie, miasto musi wygrać sprawę  
w sądzie. — Po co kolejna ekspertyza, skoro 
była już jedna? — zastanawiał się Piotr Kuczera 
(PO) przypominając o tej, która miała wyklu-
czyć wpływ na stan boiska stawów położonych 
w jego pobliżu. Przy tej okazji radny pytał 
więc o możliwość ponownego napełnienia 
niecki dużego stawu. M. Śmigielski wyjaśniał,  
że pierwsza ekspertyza miała na celu wykazanie 
braku przepuszczalności górnej warstwy bo-
iska, a przy tej okazji zbadano wpływ poziomu 
wód w stawach na poziom wód gruntowych 
pod boiskiem. I wykazano, że istnieje pewna 
zależność: — Po co więc ryzykować, że sytuacja 
się powtórzy. Co więcej – opracowany został 
projekt kompleksowej modernizacji terenów na 
„Rudzie”, który przedstawiamy na stronie inter-
netowej miasta i promujemy na różnych targach. 
Zgodnie z tą koncepcją w miejscu trójkątnego 
stawu docelowo ma powstać boisko z bieżnią 
lekkoatletyczną — wyjaśniał wiceprezydent. 
Radny P. Kuczera dopytywał jeszcze o nad-
zór inspektorski podczas prac nad boiskiem,  
a M. Śmigielski przyznał: — Trzeba uderzyć 
się w pierś. Inspektor się nie popisał i poniesie 
konsekwencje.     

W uchwale o zmianach w budżecie, którą 
radni przyjęli jednomyślnie, mowa była również  
o zmniejszeniu deficytu miasta o ponad 30 mln zł,  
o modyfikacji planów oświatowych zakładów 
budżetowych oraz wydatków związanych  
z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.  
W ramach RPO miasto uzyskało dofinansowa-
nie do Sieci Tablic Elektronicznej Informacji 
Pasażerskiej na terenie Rybnika. Projekt zakła-
da zakup 167 słupów z trzema rodzajami tablic 
informacyjnych (mała, duża jednostronna  
i duża dwustronna) oraz serwera i podłączenie 
ich do sieci elektrycznej. Koszty tego zadania 
wynoszą 8 mln zł (wkład własny miasta wynie-
sie 1.243.318,21 zł). Pierwsze dotacje z RPO 
będą możliwe do uzyskania dopiero w 2011 r. 
ponieważ rozpoczęcie zadania zaplanowano na 

IV kwartał 2010 r. Zmiany w wydatkach WPI 
Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji 
dotyczą również budowy zakładu odzysku 
odpadów budowlanych w Rybniku i II etapu 
modernizacji hali widowiskowo–sportowej  
w Boguszowicach. W uchwale mowa była też 
o zmianach w Gminnym i Powiatowym Fun-
duszach Ochrony Środowiska i GW, m.in. o 
oszczędnościach po przetargu na zmianę syste-
mu ogrzewania krytej pływalni z olejowego na 
gazowe. Przy tej okazji radny St. Stajer zwrócił 
uwagę na konieczność większej ochrony powie-
trza przez wprowadzenie zmian do regulaminu 
dofinansowania modernizacji systemów grzew-
czych i objęcia nim również nowobudowanych 
budynków jednorodzinnych: — Nowe domy 
niemiłosiernie kopcą… — oceniał, a prezydent 
zapewnił, że rozezna możliwość wprowadzenia 
zmian i zapowiedział prace nad nowym proeko-
logicznym rozwiązaniem dla miasta, opartym 
na odnawialnych źródłach energii.  

Wykaz ustalony  
Radni dyskutowali również nad ustale-

niem wykazu wydatków w budżecie miasta 
na 2009 r., które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego. Jak wyjaśnił B. Paszenda, 
w wykazie ujęto wydatki rzeczowe – bieżą-
ce i inwestycyjne (z terminem płatności do 
30.06.2010 r.) zafakturowane do końca 2009 r.,  
wynikające z umów podpisanych z wykonaw-
cami robót i związane z realizacją umów, 
które zostaną zawarte w wyniku przetargów 
zakończonych przed końcem 2009 r. Łącznie 
kwota wydatków niewygasających wynosi 
53.339.131,44 zł, (w tym wydatki majątkowe na 
zadania i zakupy inwestycyjne – blisko 45 mln zł,  
a wydatki rzeczowe – prawie 8,5 mln zł).  

Dyskusję nad uchwałą rozpoczął Henryk 
Cebula (PiS), który odniósł się do terminu 
przebudowy Domu Kultury w Niedobczycach 
oraz pytał o przyczyny opóźnienia zakupu 
materacy do uprawiania judo dla zawodników 
klubu Polonia Rybnik. A. Fudali wyjaśniał,  
że w przypadku DK do końca czerwca 2010 na 
ten cel powinna być wydatkowana kwota po-
nad 988 tys. zł, a materace zostaną zakupione 
do końca marca br. Stanem zaawansowania 
prac w DK w Niedobczycach interesowali się 
również Henryk Ryszka (BSR) i B. Drabiniok, 
który nawiązał też do wydatków związanych 
z uporządkowaniem gospodarki ściekowej  
w Rybniku i budową kolektora sanitarnego 
„A”, a J. Koper wyjaśniał, że miasto ubiega się 
o środki pomocowe na ten cel, gdyż dotychczas 
na zadanie to wydatkowano wyłącznie środki 
z budżetu miasta (ponad 16 mln zł). Z kolei 
M. Śmigielski powrócił do tematu DK w Nie-
dobczycach i poinformował, że wykonywana 
jest ekspertyza stanu budynku dawnej szkoły 
górniczej, która ma dać odpowiedź na pyta-
nie, czy warto adaptować go na potrzeby DK. 
Prowadzone są również rozmowy z górnictwem  

na temat możliwości współfinansowania 
remontu budynku DK w ramach szkód górni-
czych oraz podziału kosztów i zakresu robót. 
— Z ekspertyzy wynika, że niezasadne jest po-
noszenie kosztów adaptacji budynku byłej szkoły 
górniczej, gdyż stopień jego zagrzybienia jest 
bardzo wysoki i nakłady inwestycyjne mogą być 
pieniędzmi wyrzuconymi w błoto — wyjaśniał 
wiceprezydent. — W tej chwili skupiamy się na 
tym, by wyremontować główną salę widowiskową 
i salę bankietową i poprowadzić remonty eta-
powo – by ewentualnie jedną część prowadziło 
miasto, a drugą górnictwo. Ostatnim dyskutan-
tem był Andrzej Oświecimski (BSR), którego 
interesowała kwestia zamknięcia i rekultywacji 
II kwatery składowiska odpadów, a następnie 
radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. 

Do zmiany
Podczas listopadowej sesji radni podjęli 

uchwałę o przystąpieniu miasta do wspie-
rającego Polaków na obczyźnie Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska”. Wszystko po to, 
by wspomóc dokończenie budowy boiska ze 
sztuczną nawierzchnią w partnerskim mieście 
Bar, o czym przypomniała referująca uchwałę 
wiceprezydent Ewa Ryszka. Podczas tej sesji 
zmieniono jeden z jej paragrafów, ustalając, 
że składka członkowska w 2010 r. (a nie  
w 2009 roku) wyniesie 70 tys. zł, co radni po-
parli jednogłośnie. 

Wsparcie przesunięte
Podobnym wynikiem zakończyło się gło-

sowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia 
dotacji z budżetu miasta na rok 2010 na 
prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpi-
sanych do rejestru zabytków nie stanowią-
cych własności gminy. Za długą nazwą kryje 
się dotacja w wysokości 500 000 zł dla parafii 
pod wezwaniem św. Antoniego na wykonanie 
renowacji elewacji oraz ogrodzenia bazyliki. 
Jak przypomniał M. Śmigielski, już w kwietniu 
2009 r. RM postanowiła udzielić dotacji na ten 
cel, ale prace konserwatorsko – budowlane 
rozpoczęły się dopiero w III kwartale, więc 
większość zadania będzie realizowana w roku 
2010 i kolejnych, stąd znaczna część środków 
wydatkowana będzie później. A wszystkiemu 
winne zniszczenia, które odkryto dopiero po 
ustawieniu rusztowań, a które okazały się 
znacznie większe niż wcześniej przypuszcza-
no, więc remont się przesunął, podobnie jak 
dotacja.  

Zmiany razy dwa
Radni zmienili dwie uchwały – obie 

związane były z pożyczkami, obie omówił 
B. Paszenda i obie przyjęto jednogło-
śnie. Pierwszą z uchwał radni przegłosowali  
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w listopadzie 2008 r., a dotyczyła ona pożyczki 
płatniczej zaciągniętej z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na sfinansowanie salda końcowego budowy 
systemu kanalizacji sanitarnej. W związku ze 
wzrostem kursu euro kwotę pożyczki najpierw 
zmieniono (październikową uchwałą), a teraz, 
z uwagi na wykorzystanie tylko części kwoty, 
zaistniała potrzeba podziału pożyczki na lata 
2009 i 2010 (w wys. odpowiednio 43.080.000 zł 
i 19.520.000 zł).

Drugi z projektów zmienił uchwałę z czerwca 
2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realiza-
cję budowy III kwatery składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. 
Kolberga. Wprowadzona zmiana koryguje datę 
końcową spłaty tej pożyczki oraz jej wysokość, 
którą zmniejszono z uwagi na rozstrzygnięcia 
przetargowe.   

(Wielkie) halo… taxi!
Na dwa dni przed Sylwestrem radni 

podjęli decyzję, która pozwoliła  taksówka-
rzom z optymizmem wejść, a właściwie 
wjechać… w nowy rok, choć jeszcze miesiąc 
wcześniej nic tego nie zapowiadało. Bowiem 
w trakcie listopadowej sesji radni jednogłośną 
decyzją stworzyli możliwość, by w 2010 r. wy-
danych zostało 65 nowych licencji na prowa-
dzenie taksówek. Tym samym ich liczba mogła-
by się zwiększyć do 200. Taka ewentualność nie 
spodobała się taksówkarzom, którzy przeciwko 
uchwale stanowczo zaprotestowali, zapowia-
dając nawet blokady dróg. Argumentowali,  
że taksówek jest zbyt dużo, a zapotrzebowanie 
na takie usługi maleje. Podczas spotkania  
z prezydentem 5 taksówkarzy – trzech repre-
zentujących działające na terenie miasta kor-
poracje oraz dwóch niezrzeszonych, mówiło  
o swoich kłopotach i wątpliwościach wynikają-
cych z uchwały. Taksówkarze zwrócili również 
uwagę na brak miejsc postojowych w rejonach 
dworca komunikacji miejskiej czy Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego nr 3. Po wy-
słuchaniu argumentów taksówkarzy oraz 
przedstawieniu racji, jakimi kierowano się przy 
formułowaniu zapisów uchwały, prezydent 
zapowiedział, że zwróci się do Rady Miasta 
Rybnika o utrzymanie w 2010 roku dotychcza-
sowego limitu 135 licencji. Byłby to pilotaż 
przygotowywanej przez Sejm RP ustawy  
o transporcie drogowym, która ma znieść zapis 
o ustaleniu przez rady gmin limitów. Tym spo-
sobem radni ponownie musieli pochylić się nad 
tematem ilości taksówek na rybnickich dro-
gach. A propozycję uchylenia wcześniejszej 
uchwały omówił M. Śmigielski przytaczając 
argumenty taksówkarzy – taryf będzie zbyt 
dużo, liczba kursów wciąż spada, większość  
z nich odbywa się wyłącznie w obrębie Śród-
mieścia, a w 2010 r. będzie jeszcze gorzej,  

bo planowane są remonty kilku ważnych dróg 
w mieście, co wprowadzi utrudnienia w ruchu. 
Ponadto taksówkarze tłumaczyli, że pracują 
niemal wyłącznie na telefon, bo oczekiwanie 
na postojach jest długotrwałe i już dziś obawia-
ją się sytuacji, kiedy w życie wejdzie znoweli-
zowana ustawa, która ma zlikwidować limity 
taksówek. Argumentacja nie przekonała jed-
nak wszystkich radnych, czemu dali upust w 
ożywionej dyskusji. B. Drabiniok zauważył, że 
taksówkarze stoją na stanowisku „im się nale-
ży”, mimo że „przespali” okres 20 lat przeobra-
żeń: — Wszyscy dookoła się zreformowali oprócz 
rybnickich taksówkarzy, którzy teraz budzą się  
z ręką w nocniku. Dlaczego mamy wycofać 
przyjętą jednogłośnie uchwałę, skoro nie ma w 
niej żadnego błędu? Co zmieniło się w czasie 
dwóch tygodni od głosowania? (…) Ośmieszamy 
tę Radę. — mówił. — Gdybym ja był prezyden-
tem nie pozwoliłbym, aby zastraszano mnie i to 
miasto! A tak się stało! Przecież żyjemy w wa-
runkach wolnego rynku. Radny przekonywał, 
że jeżeli zawód taksówkarza okazałby się nie-
opłacalny, to liczba dodatkowych 65 licencji  
i tak nie zostałaby wykorzystana. O zmiennych 
poczynaniach Rady Miasta mówił też Franci-
szek Kurpanik (PO): — Głosujemy raz tak, a 
raz tak, co stawia RM w złym świetle. Czy miesiąc 
temu byliśmy w nie do końca „trzeźwym” stanie? 
Czy nie zdawaliśmy sobie z tego wszystkiego 
sprawy — zastanawiał się radny. — Teraz to my 
mamy problem, a nie prezydent. Radny przeko-
nywał, że nie zazdrości taksówkarzom ich 
pracy, ale uznał, że jest wiele grup społecznych, 
którym również niezbyt dobrze się powodzi, 
jednak nie przychodzą do miasta z pretensjami. 
— Prezydent stał się bardzo dobrym prezydentem 
dla jednej grupy, a radni mają teraz dyskomfort 
— mówił. — Uchylając uchwałę doprowadzamy 
do tego, że w roku 2010 nie zostanie wydana ani 
jedna licencja, a środowisko taksówkarzy  
w Rybniku stanie się hermetyczne. Ograniczamy 
dostęp do prowadzenia swobodnej działalności 
gospodarczej, a czy taka winna być rola Rady 
Miasta? Jacek Piecha (PO): — Rada jest tak 
chwiejna – jak nam zagrają, tak … zagłosujemy 
— mówił. — Idea konkurencji zapewnia nie-
ograniczoną możliwość dostępu do zawodów – 
im więcej jest osób, które zabiegają o klienta, 
tym ceny ich usług są niższe. Taksówkarze są 
profesjonalistami i tak naprawdę to ich sprawa 
jak poradzą sobie z konkurencją i jak będą 
walczyć o klienta, dla którego najważniejsze jest, 
by usługa była tania i dobrze wykonana. Radny 
PO dowodził, że wydanie 65 nowych licencji 
nie jest obligatoryjne, a jedynie stwarza taką 
możliwość. Z kolei P. Kuczera stwierdził, że 
lobbing taksówkarzy jest zrozumiały, sugerował 
jednak żeby poszukać dla nich innych form 
pomocy – wyznaczanie dodatkowych miejsc 
postojowych, dbanie o układ komunikacyjny 
miasta czy remonty dróg. — Tymczasem idzie-
my na skróty, a dyskutowana propozycja godzi 
w podstawowe zasady rynkowe i jej przyjęcie 

będzie oznaczać krok wstecz — mówił. W po-
dobnym tonie wypowiadał się Piotr Niewelt 
(PO) dając przykład innych branż, które też 
muszą sobie radzić z konkurencją. Mówił  
o trudnej walce z korporacjami, które bronią 
swoich interesów: — Oczywiście dla wybrańców 
byłoby najlepiej, gdyby w mieście było po dwóch 
malarzy czy hydraulików oraz jedna piekarnia, 
ale czy na tym zyska klient. Oczywiście nie! — 
oceniał. — Podwyższając ilość licencji do 200 
zmusimy taksówkarzy do skutecznego działania, 
by lepiej przygotowali się do sytuacji, gdy licencji 
już nie będzie. Dlatego właśnie St. Stajer za-
uważył, że wstrzymanie limitu liczby nowych 
licencji nie może być traktowane jak pilotaż 
przygotowywanej ustawy: — Pilotażem była 
dotychczasowa uchwała zwiększająca limit,  
a nie ta! — oceniał. Z kolei Wojciech Piecha 
(PiS) stwierdził, że trudno mówić o wolnym 
rynku, bo przestrzeń publiczną opanowały 
korporacje, a Waldemar Brzózka (PiS) pytał 
ilu taksówkarzy żyje tylko z taksówki (ponad 
60). H. Ryszka przypomniał, że taksówkarze 
przedstawili swoje racje na posiedzeniu Komi-
sji Komunikacji i Transportu Zbiorowego,  
w którym wziął również udział senator Tadeusz 
Gruszka informując o planowanych w ustawie 
zmianach, która ma znieść limity. Zdaniem  
B. Drabinioka senator T. Gruszka nie przed-
stawił żadnych konkretów, może więc powinna 
to zrobić RM i narzucić taksówkarzom euro-
pejskie normy – odpowiedni kolor, markę czy 
rok produkcji samochodów – taksówek: — Do-
piero wtedy taksówkarze mogliby mieć nam za 
złe, że podnosimy im poprzeczkę, a teraz nie 
mają nam co zarzucić, bo oczekujemy normal-
ności — mówił B. Drabiniok. Do dyskusji 
włączył się również szef klubu BSR Romuald 
Niewelt, który również miał wątpliwości co do 
argumentacji podnoszonej przez taksówkarzy: 
— To, że Rybnik będzie rozkopany oznacza,  
że taksówek powinno być więcej, bo tam gdzie z 
trudem dojedzie autobus, łatwiej dotrze taksów-
ka. Radny mówił też, że decyzja może oznaczać 
kłopot dla 15 kierowców, którzy kończą właśnie 
kurs na nowych taksówkarzy. J. Mura przeniósł 
dyskusję „szczebel wyżej”, dowodząc, że wszyst-
kiemu winien rząd, który nie podejmuje sto-
sownych ustaw i obarcza rady gmin odpowie-
dzialnością za wydawanie takich limitów. 
Dlatego stwierdził, że na przekór rządzącym 
zagłosuje za uchyleniem uchwały. Taka zapo-
wiedź oczywiście spotkała się ze sprzeciwem 
opozycji. — Nie róbmy z tego sprawy politycznej. 
Po co odwoływać się do „warszawskich klima-
tów”? — pytał P. Kuczera. — Jeżeli możemy  
o czymś decydować zróbmy to i ponieśmy za to 
odpowiedzialność. Nie można głosować na 
przekór czemuś, bo nie o to chodzi w samorzą-
dzie. W podobnym tonie wypowiadał się  
J. Piecha przekonując, że kiedy organ samo-
rządowy ma prawo do działania, to winien  
z niego skorzystać, a Andrzej Wojaczek (PiS) 
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zachęcał, by apelować do parlamentarzystów, 
by szybko przygotowali ustawę i rozwiązali ten 
problem. Radny zauważył, że taksówkarzom 
żyje się źle i zapowiedział, że jego klub poprze 
wycofanie uchwały, a Kazimierz Salamon 
(BSR) przyznał: — Nikt nie ma patentu na 
nieomylność, również my. Chwalił też postawę 
prezydenta za gotowość do zmiany wcześniej-
szego stanowiska, chęć zwiększenia ilości 
miejsc postojowych i zrozumienie dla pracy 
taksówkarzy, którzy zamiast jeździć i zarabiać, 
często stoją w korkach. Zapowiedział też, że 
rządząca koalicja weźmie odpowiedzialność za 
tę uchwałę, jak już nie raz to czyniła. Z kolei 
M. Śmigielski odwołał się do argumentów 
taksówkarzy, którzy mówili, że zrobili już 
wszystko co było do zrobienia i np. poza cen-
trum nie pobierają opłat za dojazd do klienta. 
— Nie jesteśmy Krakowem, Poznaniem czy 
Wrocławiem, gdzie jest wiele hoteli, restauracji, 
nocnych klubów i kin, rozrzuconych na dużym 
obszarze. I „niestety” miasto jest dobrze skomu-
nikowane komunikacją miejską, dlatego tak-
sówkarze którzy żyją wyłącznie z jazdy taksówką 
z trudem wiążą koniec z końcem — mówił 
Śmigielski. 

Z czasem dyskusja zaczęła znacznie odbiegać 
od meritum, koncentrując się na wzajemnym 
„przerzucaniu piłeczki”, a warte odnotowania 
są niektóre obrazowe skojarzenia, po jakie się-
gnęli radni. J. Piecha nawiązał do cudu Bożego 
Narodzenia, a Józef Skrzypiec (BSR) zwrócił 
uwagę, że rzecz dotyczy uchylenia uchwały  
o numerze 666! … Wiadomo! O powściągnięcie 
megalomanii i aktorskich zapędów apelował 
więc W. Brzózka, któremu niektóre wystąpienia 
radnych zaczęły przypominać rejtanowskie 
darcie szat. Ostatecznie po długiej i barwnej 
wymianie zdań przy 14 głosach poparcia 
uchwałę uchylono. 7 radnych było przeciwnych, 
a trzech wstrzymało się od głosu. 

Zbywają…
Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie 

zbycia kilku nieruchomości położonych  
w różnych częściach Rybnika. Jedna z nich 
to nieruchomość niezabudowana, położona 
pomiędzy ul. Prostą i Harcerską, nie posiada-
jąca dojazdu, podobnie jak grunt położony przy  
ul. Staffa w Popielowie. Radni zdecydowali 
też o bezprzetargowym zbyciu nieruchomości 
przy ul. Niemcewicza na rzecz właściciela 
nieruchomości przyległej, przez co znacznie 
poprawi się dostępność do drogi. Uchwałę 
przyjęto jednogłośnie. 

Niedobczyce pod lupą
Radni uznali za bezzasadną skargę na 

działalność dyrektora Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej, po tym jak zapoznali się  
z opinią, jaką w tej sprawie wyrobiła sobie 

Komisja Rewizyjna. Jak wyjaśnił jej przewod-
niczący J. Skrzypiec, skarżący zarzucił dyrektor 
ZGM–u, że w terminie nie odpowiedziała na 
jego wniosek o docieplenie podłóg w mieszkaniu. 
Okazuje się jednak, że o możliwości wykonania 
takich prac skarżący został poinformowany tele-
fonicznie oraz osobiście podczas „przyjęć stron”. 
Dlatego komisja postanowiła skargę odrzucić, 
jednocześnie zwróciła jednak uwagę, by mimo 
wszystko urzędnicy starali się dochowywać za-
sady odpowiadania na listy w formie pisemnej, 
bo to dobra praktyka administracyjna. Skargę 
odrzucono przy dwóch głosach wstrzymujących, 
a następnie radni zapoznali się z kolejnym spra-
wozdaniem Komisji Rewizyjnej, które stało się 
podstawą do przygotowania następnej uchwały. 
A była w niej mowa o skontrolowaniu przez KR 
działalności Rady Dzielnicy Niedobczyce po tym, 
jak na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyj-
nej wpłynęło pismo zarzucające, że niektórzy 
członkowie tejże rady nie posiadają biernego 
prawa wyborczego. Do sprawy nie mógł nie 
odnieść się radny z Niedobczyc H. Ryszka, który 
zachęcał, by KR zadała sobie trud poznania au-
torów anonimowego listu, na podstawie którego 
zdecydowano się przygotować projekt uchwały. 
— Komisja powinna dojść kto za tym stoi. Można 
to sprawdzić, bo anonim jest podobny do pisma, 
które w tej sprawie otrzymał wojewoda — twierdził 
radny, który mówił też o „rozbijaniu dzielnicy” 
i przypomniał o wcześniejszym wygaśnięciu 
mandatów niektórych członków RD Niedobczy-
ce z powodu nieobecności na posiedzeniach, 
których nie udowodniono oraz zwrócił uwagę 
na konieczność zmodyfikowania statutów rad 
dzielnic. — Prawdziwa cnota kontroli się nie boi 
— skwitował Stanisław Jaszczuk, a J. Skrzypiec 
przekonywał, że pismo, jakie wpłynęło do KR, 
nie do końca można nazwać anonimem, gdyż 
widnieją pod nim imiona i nazwiska jego auto-
rów. Zabrakło jednak adresów: — Dlatego skargę 
pozostawiono bez rozpoznania, ale Komisja Rewi-
zyjna uznała, że temat jest ważny, więc postanowiła 
sprawę skontrolować i przygotowała w tej sprawie 
odpowiedni projekt uchwały. W dalszej części 
dyskusji głos zabrał J. Mura, który przypomniał, 
że był zaangażowany w opracowanie statutów 
rad dzielnicy i już wówczas pojawiły się pewne 
wątpliwości związane choćby z kwestią czy za-
mieszkanie jest jednoznaczne z zameldowaniem, 
a o lukach prawnych mówił również R. Niewelt. 
Szef BSR–u zgłosił nawet wniosek, by RM dała 
sobie czas na zdobycie pełnej dokumentacji w tej 
sprawie – uzupełnienie adresów i zapoznanie się 
ze stanowiskiem wojewody. Jednak wniosek sku-
tecznie storpedował St. Jaszczuk: — To właśnie 
ta uchwała pozwoli Komisji Rewizyjnej wyjaśnić 
wszelkie niedomówienia. Dajmy jej zatem zielone 
światło, bo przecież nikomu z nas nie zależy na 
tym, by tolerować naruszanie prawa. Z takim  
stanowiskiem zgodziło się 20 radnych, 2 było prze-
ciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Było to ostatnie  
głosowanie w 2009 r. Jednak radni zbyt długo nie 
próżnowali …                                                    (S)

Sprawozdania...
Nim jednak nadszedł czas na jej przed-

stawienie, prezydent Adam Fudali zdał re-
lację  z działalności Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku Publicznego. W trakcie swoich 
posiedzeń w ciągu ub. roku omówiła ona m.in. 
sprawozdania służb mundurowych i inspekcyj-
nych, działanie Komisji Samorządu i Bezpie-
czeństwa RM i postępy w budowie monitoringu 
(uwzględniając wniosek RD o objęcie nim  
os. Krakusa), a także zagrożenia związane  
np. z grypą A/H1N1czy zwiększoną aktywnością 
dzików w kilku dzielnicach. Prezydent przedsta-
wił też sprawozdanie z obrotu nieruchomościami: 
miasto nabyło nieruchomości za kwotę ponad 
600 tys. zł, a zbyło za nieco ponad 1,8 mln zł; 
sprzedało także 454 mieszkania za łączną kwotę 
345 tys. zł.

Budżet przyjęty, opozycja na nie
Relacjonujący projekt uchwały skarbnik 

Bogusław Paszenda podkreślił, że stycznio-
wy termin jej przedstawienia ma związek  
z nową ustawą o finansach publicznych, 
która zresztą, jego zdaniem, narobiła  
w przepisach sporo zamieszania. Uchwalenie 
budżetu według nowej ustawy w pierwszym robo-
czym dniu roku (a nie w grudniu roku poprzed-
niego, jak dotąd bywało najczęściej) sprawił, 
że nie trzeba będzie procedowania powtarzać, 
zapewnił też możliwość stosowania upoważnień  
i innych ustaleń z uchwały wynikających. Skarbnik 
przedstawił ogólnie zawarte w nowej ustawie  
o finansach publicznych zmiany, które miały wpływ 
na formalną stronę uchwały budżetowej: część  
z nich już trzeba obligatoryjnie stosować, inne są 
rozłożone w czasie aż do początków 2011 r. 

Szczegóły budżetu przedstawił prezydent  
A. Fudali, posiłkując się ułatwiającą percepcję 
liczbowych danych prezentacją. Mając na uwadze 
skrajne opinie analityków finansowych dotyczące 
globalnego kryzysu gospodarczego, prezydent 
podkreślił, że konstruowanie miejskiego budżetu, 
będącego pochodną budżetu państwa, musiało 
być bardzo ostrożne. Założono więc zmniejsze-
nie dochodów miasta z podatków  PIT i CIT, ale  
i tak budżet jest największy z dotychczasowych: do-
chody zaplanowano na kwotę 534.985.965,99 zł,  
zaś wydatki na poziomie 643.563.195,63 zł  
(o ponad 95 mln większe niż w roku ub.). Zatem 
planowany deficyt wyniesie 108.577.229,64 zł. 
Najważniejsze jednak, że znów jest to budżet 
zdecydowanie inwestycyjny, gdyż wydatki mająt-
kowe wynoszą 224 mln zł, co stanowi blisko 35% 
wydatków ogółem. Przygotowania do większości 
planowanych inwestycji, głównie czasochłonnych, 
priorytetowych projektów drogowych, trwały już  
w ub. roku. W roku budżetowym 2010 na dalszą 
modernizację dróg zaplanowano ponad 140 mln zł.  
Projekt kluczowy zawiera trzy zadania: budowę 
obwodnicy północnej od ul. Budowlanych do ron-
da na skrzyżowaniu ulic Rudzkiej i Podmiejskiej  
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(ponad 14,5 mln zł), przebudowę wiaduktu 
nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935 
(ponad 6,3 mln zł) oraz przebudowę ul. Żorskiej 
(DW 935) od ronda Boguszowickiego do granic 
miasta (25,5 mln zł). Ale w planach jest również 
rozpoczęcie przebudowy układu komunikacyj-
nego w Kłokocinie (prawie 14 mln zł), budowa 
drogi przez Ryfamę (ponad 8,5 mln zł), przebu-
dowa ul. Wodzisławskiej – DK 78 (20,3 mln zł), 
przebudowa ul. Zebrzydowickiej (prawie 8 mln 
zł), przebudowa ul. Raciborskiej od ul. Kotucza 
do granic miasta (ponad 11 mln zł) oraz wiele 
mniejszych inwestycji drogowych i remontów 
dróg. Podane w nawiasach kwoty to wydatki na 
poszczególne inwestycje w 2010 r.

W tym roku zakończona zostanie największa 
z miejskich inwestycji – budowa kanalizacji. Na 
dokończenie „dużego” projektu dofinansowanego 
z programu ISPA/Fundusz Spójności zostanie wy-
danych jeszcze prawie 40 mln zł; ponadto 19 mln zł 
przeznaczone będzie na realizację kolejnego 
zadania – uporządkowania gospodarki ściekowej 
w dzielnicach centralnych, jednak dopiero po uzy-
skaniu środków pomocowych (ponad 16 mln zł). 

Inne ważne inwestycje to budowa miejskiej sieci 
szerokopasmowej internetu, budowa zakładu od-
zysku odpadów budowlanych, dalsze etapy moder-
nizacji hali sportowej w Boguszowicach, budowa 
III kwatery składowiska odpadów komunalnych 
czy likwidacja azbestu w dwu ostatnich szkołach. 
Jak mówił prezydent, podjęcie decyzji o realizacji 
każdej z tych inwestycji było efektem analizy po-
trzeb miasta i mieszkańców: konieczność zmiany 
układu komunikacyjnego oraz zakończenia 
budowy kanalizacji jest bezdyskusyjna, podobnie 
jak racjonalna i dalekowzroczna gospodarka odpa-
dami czy podwyższanie standardu bazy sportowej. 
Bez szybkiego internetu trudno współcześnie 
funkcjonować, a problem azbestu już powinien 
zniknąć. Prezydent przekonywał też, że warto 
wyłożyć kwotę stanowiącą 25 – 30% kosztu inwe-
stycji, by resztę pozyskać w programów unijnych. 
Na największe tegoroczne zadania inwestycyjne 
miasto pozyskało poważne dofinansowanie 
ze środków unijnych i innych źródeł – w sumie 
ponad 85 mln zł. Starty w konkursach na dofinan-
sowanie różnych zadań: zarówno inwestycyjnych, 
jak i tzw. „miękkich”, będzie nadal działaniem 
priorytetowym rybnickiego samorządu.

Wydatki bieżące miasta w 2010 r. zaplanowano 
na ponad 419 mln zł, co stanowi ponad 65% 
wydatków ogółem. Ich struktura jest podobna jak 
w latach ubiegłych: najwięcej pochłonie oświata 
i wychowanie (ponad 29%), a do subwencji 

oświatowej (nieco ponad 121 mln zł) miasto doda 
jeszcze na potrzeby oświaty, w tym inwestycje 
i remonty, ponad 65 mln zł. Sporo kosztuje komu-
nikacja miejska i łączność oraz opieka społeczna. 
Prezydent uważa, że organizacja sieci placówek 
opiekuńczych w Rybniku jest wzorowa, ale taki 
poziom  wymaga odpowiednich środków – na 
opiekę społeczną miasto wyda ponad 63 mln zł. 
Dzięki wdrożeniu programu oszczędnościowego 
udało się polepszyć tzw. planowany wskaźnik 
zadłużenia, który na ub. roku wynosił 56,57% 
i zbliżał się do maksymalnej wartości 60% docho-
dów ogółem, na jaki miasto może sobie pozwolić. 
W planowanym na ten rok budżecie wskaźnik ten 
wynosi 43,69%. Wskaźnik obsługi długu wyniesie 
6,08%  przy maksymalnej, dopuszczalnej wartości 
15%. Po zaprezentowaniu założeń swojej polityki 
finansowej, prezydent wniósł o uchwalenie uchwa-
ły budżetowej. 

Nim radni wyrazili swoje opinie o tym doku-
mencie, przewodniczący Komisji Finansów RM 
Michał Chmieliński (BSR) przedstawił głosowanie 
na forum komisji: za przyjęciem budżetu było 
5 jej członków, 2 wstrzymało się od głosu, 1 był 
przeciw. 

Pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w formie trzech uchwał odczytał przewod-
niczący RM Stanisław Jaszczuk (PiS).

Krytyczne wobec budżetu stanowisko radnych 
PO przedstawił Piotr Kuczera, zapowiadając, że 
wspólnie z kolegami klubowymi zagłosuje przeciw. 
Opinie o budżecie wszystkich ugrupowań zasiadają-
cych w Radzie Miasta publikujemy po sprawozdaniu 
z sesji. Postawę opozycji radny Kazimierz Salamon 
(BSR) nazwał (...) smutnym show kolegów z opo-
zycji. Był oburzony, że próbują oni przedstawiać 
Rybnik w czarnych barwach, jako źle zarządzanego 
bankruta, a przeczą temu fakty. Radny zarzu-
cił też kolegom z opozycji brak konsekwencji 
w głosowaniu nad budżetem – w komisjach były 
również głosy wstrzymujące się, zaś na posiedze-
niu padły tylko głosy sprzeciwu. Mimo wszystko 
K. Salamon namawiał radnych opozycyjnych do 
refleksji, zmiany zdania i zagłosowania za uchwa-
łą. Podobnie jak radny M. Chmieliński, który 
dokument określił jako jasny, przejrzysty i wyczer-
pujący. Bardzo pozytywnie ocenił m. in. politykę 
proinwestycyjną i wykorzystywanie zewnętrznych 
źródeł finansowania, szczególnie w kontekście 
globalnego spowolnienia gospodarczego, a także 
przygotowanie infrastruktury pod mieszkalnictwo 
indywidualne oraz inwestycje sportowe, podobnie 
jak działania promocyjne „prostujące” często 
negatywny wizerunek miasta kształtowany przez 

opozycję. Jako przewodniczący Komisji Finansów 
wyraził opinię, że prezydent dokonał właściwego 
podziału środków finansowych, zarówno w sferze 
inwestycji, jak i wydatków bieżących. 

Opinię koalicjanta, czyli radnych z listy PiS, 
zaprezentował radny Andrzej Wojaczek oceniając 
budżet zdecydowanie pozytywnie.

Odmiennego zdania był radny IO „Nasz 
Rybnik” Stanisław Stajer, który po krytycznych 
uwagach na temat przedstawionej uchwały zapo-
wiedział, że jej nie poprze. 

Do niektórych zarzutów opozycji odniósł 
się radny Romuald Niewelt (BSR), uważając, 
że budżet jest planem realnym, ambitnym, dyna-
micznym i umożliwiającym rozwój miasta. Pod-
kreślił, że przesunięcia terminów inwestycji mają 
miejsce przy realizacji najbardziej prestiżowych 
zadań (vide stadion we Wrocławiu) i zdarzają się 
tylko tam, gdzie podejmowane jest ryzyko wielkich 
inwestycji. Nie zgodził się też z tezą, że przeznacze-
nie wielkich nakładów na drogi ma podtekst  wy-
borczy. Po prostu po zakończeniu jednej wielkiej 
inwestycji (kanalizacja) czas na kolejne.  

Racji radnych PO bronił P. Kuczera uważając, 
że opozycyjni radni jego ugrupowania dobrze 
wypełniają swoje zadanie poprzez wskazywanie 
błędnych decyzji rządzących i wyrażanie z tego 
powodu niepokoju co do kondycji miasta. Zaś 
do mieszkańców należy wyrobienie sobie własnej 
opinii na podstawie faktów. 

O pozytywach budżetu mówili kolejni radni 
koalicji. Henryk Cebula (PiS) zwrócił uwagę na 
przewidziane w nim działania proekologiczne, 
w tym „wytykaną” przez opozycję kwotę 5 mln 
zł przewidzianą na ewentualne dopłaty do ceny 
za odbiór ścieków. Porównał tę kwotę do wielo-
krotnie większej, którą miasto wspomaga oświatę, 
bo subwencja z budżetu państwa nie wystarcza, 
by edukacja w mieście była na odpowiednim 
poziomie. I za to wyraził podziękowanie. Radny 
Andrzej Oświecimski (BSR) apelował, by opozy-
cja dostrzegła wysiłek prezydenta i służb miejskich 
w realizacji trudnych zadań i ostatni w tej kadencji 
budżet poparła wspólnie z radnymi koalicji. Radny 
Henryk Ryszka (BSR) przypomniał, że budżet  jest 
ograniczony i nie jest w stanie zadowolić wszyst-
kich, ale przekonywał też, że nasze miasto nie 
odczuło zbyt boleśnie kryzysu i nie zrezygnowało 
z ważnych inwestycji. Przypomniał, że tylko w Nie-
dobczycach, w ramach robót pokanalizacyjnych, 
wyremontowano 24 km dróg lokalnych. Przy okazji 
wyraził zadowolenie z racji rozmów władz miasta 
z przedstawicielami pięciu południowych dzielnic 
Rybnika na temat planów budowy rybnickiego 
odcinka drogi w śladzie planowanej trasy Racibórz 
– Pszczyna, choć to raczej odległa perspektywa. 
On sam z dokonań miasta jest dumny i życzył 
wszystkim dalszych osiągnięć. Radny Waldemar 
Brzózka (PiS) odniósł się do przykładu Żor (gdzie 
we władzach zasiadają zarówno przedstawiciele 
PiS, jak i PO), które to miasto opozycja daje jako 
przykład dobrego zarządzania, choć desygnowany 
przez PO wiceprezydent Żor wyraził na forum 

Sesja budżetowa – 4 stycznia 2010 r.

Budżet przyjęty, opozycja na nie...
Pierwszy roboczy dzień nowego roku był szczególnie pracowity dla rybnickich 

radnych, którzy zebrali się, by uchwalić budżet na 2010 rok. I uchwalili głosami 
koalicji, bo opozycja, podobnie jak w latach poprzednich, była przeciwna przyjęciu 
tej najważniejszej w roku uchwały.
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publicznym zdanie, że ugrupowanie to nigdy 
nie przedstawiło dla miasta żadnego programu 
rozwoju. Radny zauważył też, że kiedy w Rybniku 
koalicja BSR – PiS  zgodziła się na niewielką pod-
wyżkę podatków, radni PO do tego faktu podeszli 
nadzwyczaj krytycznie, nie pamiętając, że w stolicy 
samorządowcy spod znaku PO podnieśli podatki 
do maksimum, tłumacząc to działaniami inwesty-
cyjnymi.... Według radnego krytycyzm opozycji nie 
jest poparty istotnymi argumentami, jest raczej 
słowotokiem przeznaczonym dla mediów. Radny 
Brzózka wyraził też zadowolenie, że dzielnica 
Boguszowice–Osiedle na przytaczanych przez 
opozycję „błędnych decyzjach” w ub. roku bardzo 
zyskała... A miał na myśli nową pływalnię, wyre-
montowany dom kultury czy oddane do użytku 
boiska szkolne. Do dyskusji włączył się jeszcze St. 
Stajer twierdzeniem, że za promocją miasta, której 
celem jest pozyskanie inwestorów, muszą pójść 
dobre rozwiązania komunikacyjne, by inwestorzy 
mogli do nas dojechać. Szczególnie chodziło mu 
o niewystarczające połączenie z autostradą A1. 
Propozycją radnego jest budowa w śladzie trasy 
Racibórz – Pszczyna drogi od ul. Chwałowickiej 
w stronę ul. Boguszowickiej, co byłoby zaczątkiem 
dobrego rozwiązania komunikacyjnego, zamiast 
wydawać środki na modernizacje ul. Żorskiej, 
która po powstaniu drogi Racibórz – Żory stanie 
się drogą lokalną. Nawiązał też do wypowiedzi 
R. Niewelta o zadłużeniu, które nie rośnie, a nie 
rośnie bo rezygnuje się z realizacji wielu zadań.     

Do stanowiska opozycji odniósł się prezydent 
Adam Fudali, rozpoczynając od refleksji nad jako-
ścią standardów debaty publicznej w kraju, gdzie 
demokracja ma dopiero 20 lat. Z ubolewaniem 
odniósł się do „standardów” jakie wytycza partia, 
„której przedstawiciel prezentuje się publicznie 
z pistoletem w jednej i plastikowym penisem  
w drugiej ręce...” W związku z odrzuceniem 
uchwały budżetowej przez radnych PO prezydent 
stwierdził, że tym samym opozycyjni radni są prze-
ciwko wszystkim inwestycjom, jak dokończenie 
kanalizacji, budowa dróg, realizacja szerokopa-
smowej sieci internetowej itd, itd., ale np. także 
przeciwko podwyżkom dla nauczycieli i wszystkim 
innym wydatkom zapisanym w budżecie, wy-
mieniając, dla wzmocnienia efektu wypowiedzi, 
prawie wszystkie pozycje zapisane w uchwale. 
Uściślił też przy okazji stwierdzenie radnego 
Stajera, jakoby Żory budowały na swoim obsza-
rze odcinek planowanej dwupasmówki Racibórz 
– Pszczyna, a budują na razie drogę „w śladzie” tej 
trasy, co zresztą Rybnik też zamierza zrobić. Za-
rzut o zbyt małej liczbie inwestycji produkcyjnych  
w naszym mieście prezydent odparł argumentem, 
że współcześnie rynkiem pracy są również miasta 
ościenne, a nawet cała Europa. Ponadto przypo-
mniał, że w Rybniku bezrobocie jest na poziomie 
ok. 6%, co, w porównaniu z innymi miastami czy 
średnią krajową, jest wynikiem bardzo dobrym. 
Wiele jednak wskazuje na to, że w naszym mieście 
powstanie inwestycja o wartości 1,5 do 2 mld euro, 
a mowa o modernizacji elektrowni „Rybnik”, choć 

właściciele tego zakładu ostatecznej decyzji jeszcze 
nie podjęli. Ale prezydent zdradził, że powołany 
został już zespół złożony z samorządowców  
i przedstawicieli ER ds. tego ogromnego, również 
w sensie logistycznym, przedsięwzięcia. Odniósł 
się również do przedstawionego w stanowisku PO 
zadłużenia, które faktycznie na dzień 31 grudnia 
2009 r. wynosiło dokładnie 185.192.880,33 zł  
(a nie 300 mln zł, jak twierdzi opozycja), zaś spłata 
jest rozłożona do 2022 r. Podnosząc zaś temat 5 
mln zł, które zostaną przeznaczone na dopłaty do 
ceny odbioru ścieków w celu ochrony gospodarstw 
domowych, kwota ta będzie pochodzić z odzyska-
nego VAT–u z rozliczeń za roboty kanalizacyjne. 
Przypomniał też, że do ponad 220–milionowej 
kwoty przeznaczonej na inwestycje należy dodać 
ok. 45 mln zł wydatków niewygasających z 2009 
roku, które są przeznaczone na kontynuację wielu 
inwestycji; tak więc zdanie o ogromnej redukcji 
inwestycji jest nieprecyzyjne.  

Wystąpienie prezydenta zakończyło de-
batę i radni uchwałę budżetową przyjęli 17 
głosami koalicjantów. Niestety, opozycja nie 
posłuchała apeli kolegów z BSR i zagłosowała 
przeciw. 

Zasady umarzania należności
Uchwalenie budżetu było najważniejszym, 

ale nie jedynym, punktem sesji. Wprawdzie 
radni jednogłośnie przyjęli nowe zasady  
i tryby umarzania, odraczania czy rozkłada-
nia na raty należności  pieniężnych, ale nie 
obyło się bez dyskusji. Zmiany były konieczne 
w związku z obowiązującą od 1 stycznia br. nową 
ustawą o finansach publicznych, a podjęcie uchwa-
ły pozwoli na rozpatrywanie wniosków podmiotów 
gospodarczych o przyznanie ulg. Radny Benedykt Ko-
łodziejczyk (PO) miał drobne wątpliwości co do formy 
oświadczenia będącego załącznikiem do uchwały, 
rozwiane zresztą przez radcę prawną Łucję Pierchałę.  
A w związku z pytaniem o ilość i kwotę umorzeń w ub. 
roku otrzymał odpowiedź, że dane te, jak co roku, zo-
staną podane do publicznej wiadomości. Dla radnego 
Bronisława Drabinioka (PO) użyte w uchwale sformu-
łowanie o „ważnych względach społecznych” jest zbyt 
ogólnikowe, jednak prezydent zapewnił go, że każdy 
wniosek o umorzenie jest dokładnie analizowany,  
a decyzje w tym względzie nie są podejmowane 
pochopnie, bo za każdą z nich prezydent bierze 
odpowiedzialność. 

Nowe nazwy
Dwie uchwały o nadanie nazw ulicy i osie-

dlu przedstawił zastępca prezydenta Michał 
Śmigielski, a radni na obie wyrazili zgodę 
jednogłośnie. Od tej pory droga wewnętrzna 
biegnąca od ul. Młyńskiej do ul. Wiejskiej, gdzie 
powstaje budynek wielorodzinny, będzie nosiła 
nazwę ul. Targowa. Zaś odgałęzienie ul. Wolnej  
w Gotartowicach, gdzie powstaje osiedle domków  
szeregowych, będzie się nazywać Osiedle Różane.  
W obu przypadkach nadanie nazwy stworzy 

możliwość właściwego oznaczenia nieruchomości 
numerami porządkowymi i uregulowanie stanów 
prawnych zlokalizowanych na tym obszarze 
budynków.

 

Zasłużony dla Rybnika
Przedstawiona przez sekretarz Danielę 

Lampert uchwała wyrażająca wolę ustano-
wienia odznaki honorowej „Zasłużony dla 
Miasta Rybnika” jest pierwszym krokiem, 
by taka forma wyróżnienia zaistniała. Ko-
lejnym będzie przesłanie jej projektu i zasad 
noszenia do prezydenta RP, a po wyrażeniu zgody 
– projekt zostanie przedłożony Radzie Miasta. 
Ustanowienie takiej odznaki jest odpowiedzią 
na sugestie wielu instytucji i stowarzyszeń, które 
pracujące w nich na rzecz miasta osoby chciałyby 
szczególnie uhonorować. Radni uchwałę przyjęli 
jednogłośnie.

Pytania, odpowiedzi...
Ostatni punkt sesji rozpoczął przewodni-

czący RM St. Jaszczuk informując radnych 
o pismach, jakie do rady wpłynęły. Był wśród 
nich list niedawnego laureata Medalu Beneficii 
Grata Civitas Rybnik doc. Szczepana Wyry, który 
dziękował w nim za przygotowanie uroczystości. 
Wypowiedzi radnych dotyczyły głównie kwestii 
poruszanych w czasie debaty budżetowej: budo-
wanej przez Żory drogi w śladzie trasy Racibórz 
– Pszczyna i planowanych inwestycji drogowych,  
a także dylematów opozycji w czasie głosowania 
nad budżetem. Ale pytano też o uporządko-
wanie ulic po robotach kanalizacyjnych w kilku 
dzielnicach oraz remonty nawierzchni innych 
ulic, o możliwość wykorzystania strychów lokali 
komunalnych na mieszkania oraz wsparcia 
mieszkańców Kłokocina jeśli chodzi o koszty wy-
wozu nieczystości, snuto też perspektywiczne wizje 
Rybnika z wielopoziomowymi skrzyżowaniami. 
Doszło również do wymiany zdań między radny-
mi z Boguszowic i Kłokocina na temat ważności 
problemów drogowych tych dzielnic. Radny z Nie-
dobczyc poinformował o otwarciu w tej dzielnicy 
prywatnego domu opieki nad osobami starszymi  
w byłej siedzibie przedszkola. W kontekście 
potrzeby remontu budynku OSP w Popielowie 
podniesiono też kwestię wsparcia przez miasto 
ochotniczych straży pożarnych, a prezydent 
przekonywał, że pomoc ta jest bardzo duża.  
W związku z końcem roku, w tym budżetowego, kil-
ku radnych złożyło władzom miasta podziękowania 
za skuteczną politykę inwestycyjną, a także społeczną 
i kulturalną, organizację imprez integrujących miesz-
kańców miasta i zaangażowanie się w rozwiązywanie 
problemów w dzielnicach. Sesję zakończyły wzajem-
ne życzenia noworoczne z nadzieją, że kolejny rok 
nie będzie dla Rybnika gorszy.

(r) 

Kolejna sesja Rady Miasta 
odbędzie się 10 lutego br.
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Blok Samorządowy Rybnik
W pierwszym tegorocznym dniu roboczym 

zatwierdziliśmy budżet miasta na 2010 r., który, 
podobnie jak kilka poprzednich, jest bardzo am-
bitny – po stronie dochodów i wydatków można 
go porównać z najwyższymi kwotami jakie były 
w budżecie roku 2007.

Ten plan finansowy zapewnia realizację wszyst-
kich zadań i funkcji miasta w br., tzn. zapewnia 
finansowanie: oświaty, gospodarki komunalnej, 
komunikacji, administracji, opieki społecznej na 
dotychczasowym poziomie oraz zadań inwesty-
cyjnych miasta.

Spełnia podstawowy warunek, jaki nakłada 
nowa ustawa o finansach jednostek samorządu 
terytorialnego od 2010 r., mówiący że bieżące 
dochody muszą być wyższe od bieżących wydatków 
(w naszym przypadku 428 mln zł do 419 mln zł). 
Plan finansowy zakłada, jak co roku, przeznaczenie 
dużych środków na inwestycje, bo aż 35% wszyst-
kich wydatków. Kończymy w tym roku budowę 
kanalizacji (59 mln zł), a główne środki inwestycyjne 
– ok.140 mln zł – przeznaczamy na rozbudowę 
układu drogowego i modernizację infrastruktury 
transportowej. Nareszcie po latach inwestowania 
„w podziemie”, duże środki przeznaczamy na 
remontowanie i budowę tak potrzebnych dróg, co 
jest bez wątpienia najważniejszym zadaniem, gdyż 
autostrada A1 jest tuż, tuż – a takie sąsiedztwo zo-
bowiązuje. Choć ze względu na prowadzone roboty, 
trzeba się liczyć z jeszcze większymi problemami 
z przejazdem przez miasto.

Blok Samorządowy Rybnik uważa, podobnie 
jak służby finansowe miasta, że budżet jest materią 
dynamiczną, a nie statyczną. Podlega on zmianom 
w ciągu roku w zależności od zmieniających się 
dochodów (zależnych od wielu nieprzewidywal-
nych czynników jak konkursy marszałkowskie 
na zadania, dotacje z UE, przepływy pieniężne 
z innych budżetów, podatki), ale również zmienia-
jących się wydatków (rozstrzygnięcia przetargowe, 
ceny produktów, uzależnienia od wymogów doku-
mentacyjnych, umów, wykupów, uwarunkowań 
prawnych itp.) Niezrozumienie tego oczywistego 
procesu powoduje, że różnimy się z opozycją, 
która chciałaby sztywno zaplanowanego budże-
tu. Nie przyjmowanie tego do wiadomości jest 
tym bardziej niezrozumiałe, gdyż na następnych 
sesjach Rady Miasta w trakcie realizacji budżetu 
w ciągu roku kalendarzowego, opozycja rówież 
uczestniczy w zmianach budżetu, które są logiczną 
konsekwencją tego dynamicznego procesu. Opo-
zycji również nie podoba się, że w roku wyborczym 
inwestujemy w widoczne dla mieszkańców drogi. 
Proszę zauważyć, że jest to naturalne – z chwilą 
ukończenia kilkuletniego wysiłku inwestycyjnego 
(kanalizacji) trzeba podejmować nowe, najważ-
niejsze dla życia mieszkańców zadanie, a jest nim 
bez wątpienia rozbudowa infrastruktury drogowej. 
Opozycja jak co roku punktuje te same sprawy, 
mimo naszych wcześniejszych, merytorycznych 

wyjaśnień, których nie przyjmuje do wiadomo-
ści. Dla przykładu „zadłużenie” – choć jest pod 
kontrolą i przedmiotem dużej troski prezydenta 
i skarbnika. A jeśli umiarkowanie rośnie, to nie 
z powodu  złego zarządzania, ale z konieczności 
dofinansowania przez miasto ok. 25–30% każdej 
inwestycji finansowanej UE – ale to przecież jest 
korzystne dla rozwoju miasta – to nasze 5 minut 
– trzeba je wykorzystać! Ponadto koledzy z opo-
zycji epatują się wysokimi kwotami zadłużenia nie 
w czasie faktycznego rozliczania budżetu 
w kwietniu na sesji absolutoryjnej – ale dzisiaj, 
sumując niewłaściwie wzięte z dwóch płaszczyzn 
rzeczywistej i planowanej kwoty – by tylko straszyć 
mieszkańców. Opozycja mówi – po co oszczędzać 
– trzeba wydawać! Oczywiście nie zgadzamy się 
na takie podpowiedzi. Bogactwo ludzi, miast 
i narodów bierze się z oszczędności i mądrego 
wydawania i gospodarowania – a nie z rozrzutności 
decydentów publicznych pieniędzy. Przejawia się 
to u nas w ciągłym trzymaniu na uwięzi zadłuże-
nia, oszczędności w przetargach, w eliminowaniu 
niezbyt pilnych wydatków, oszczędzaniu wszędzie 
gdzie się da – szczególnie w czasie globalnego 
kryzysu. W czasie, gdy na sali obrad toczyła się 
ożywiona dyskusja nad budżetem 2010 r., dotarła 
do radnych informacja z „Instytutu Badań nad Go-
spodarką Rynkową” w Warszawie, że subregion 
Rybnik zajął drugie miejsce w Polsce (po Katowi-
cach) w dziedzinie „atrakcyjności dla inwestorów”. 
Fakty wynikające z badań niezależnych ekspertów 
mówią najwięcej, dlatego nie przejmujemy się 
zbytnio opiniami partyjnych radnych uwikłanych 
w polityczne spory – nie ponoszących ponadto 
odpowiedzialności za rybnicką gospodarkę, ale za 
to chętnie firmujących niektóre sukcesy.

Projekt budżetu miasta na 2010 r. opracowany 
został w sposób jasny, przejrzysty i wyczerpujący, 
a jednocześnie spełniający wszelkie wymogi 
ustawowe. Zawiera szczegółowe dane dotyczące 
prognozowanych dochodów, zaplanowanych do 
realizacji zadań, założonego deficytu i źródeł jego 
pokrycia oraz planowanych rozchodów. Podział 
środków został dokonany w sposób przemyśla-
ny, zapewniający niezakłócone funkcjonowanie 
miasta w 2010 r. oraz jego dalszy systematyczny 
rozwój. Radni BSR wspierają przedstawiony 
budżet jednogłośnie.

Przewodniczący Klubu Radnych BSR
Romuald Niewelt

Inicjatywa Obywatelska 
„Nasz Rybnik”
Projekt budżetu miasta Rybnika na 2010 rok 

przedstawia się na pierwszy rzut oka bardzo im-
ponująco. Świadczą o tym zaplanowane wysokie 
dochody i duże wydatki, a szczególnie wydatki 
inwestycyjne – najwyższe z dotychczasowych 
(ponad 224 mln zł). 

Największa, wieloletnia inwestycja, którą jest 
budowa kanalizacji sanitarnej, schodzi jakby na 

dalszy plan z kwotą ok. 60 mln zł na zakończenie 
robót. W 2010 roku mają natomiast dominować 
drogi. Priorytet o szumnej nazwie: „Dalsza mo-
dernizacja i rozbudowa układu drogowego mia-
sta” obejmuje kilkanaście zadań inwestycyjnych 
na kwotę ponad 140 mln zł.

Czy to przypadek, czy też może rok wyborczy 
spowodował, że stałe, kilkuletnie opóźnienia oraz 
wielokrotne przesunięcia wielu inwestycji drogowych 
skumulowano na 2010 rok? Z pewnością mieszkań-
ców cieszyć będą inwestycje drogowe realizowane 
zgodnie z planem. Dotychczasowe opóźnienia 
w budowie dróg nie dadzą się prędko nadrobić 
i oczywiście jest to czas stracony dla miasta. Brak 
dobrych i skutecznych rozwiązań komunikacyjnych 
w Rybniku daje się wszystkim we znaki.

W tym temacie możemy pozazdrościć innym 
miastom, które kładą większy nacisk na racjo-
nalny rozwój, niż np. na rankingi. Spójrzmy 
na pobliskie Żory. Posiadają świetne, a wręcz 
wzorcowe rozwiązania drogowe. Też budują 
kanalizację, modernizują miasto, a inwestorzy 
częściej zaglądają do Żor niż do Rybnika. Dla 
przykładu: żorska Strefa Ekonomiczna ma więcej 
firm niż rybnicka pracowników.

Przyszłość miasta wynika wprost z realiza-
cji budżetów lat poprzednich, a szczególnie 
z przyjętych priorytetów i wykonanych inwesty-
cji. Przydługa budowa kanalizacji i słaby postęp 
w budowie dróg, a także chybione lub nie-
właściwie prowadzone w przeszłości niektóre 
inwestycje, mają wpływ na obecne opóźnienia 
i nadmierne zadłużenie miasta.

Wieloletnia prognoza długu wykazana w latach 
2009–2022 oraz wyliczone wskaźniki zadłużenia 
nie nastrajają optymistycznie, bo w niedługim 
czasie będą zbliżać się do wartości granicznych. 
Podobnie będzie ze wskaźnikami obsługi długu, 
które też stale będą rosnąć. Trzeba mieć świado-
mość, że te wysokie wskaźniki są zagrożeniem dla 
przyszłych inwestycji.

Konstrukcja budżetu miasta Rybnika na 2010 
rok przypomina konstrukcje budżetów lat po-
przednich. Jak zwykle zawiera wysokie kwoty po 
stronie dochodów i wydatków oraz zawsze wysoki 
deficyt. Potem w ciągu roku budżetowego następuje 
wiele zmian, wykreśleniu ulegają niektóre zadania, 
a inne są przesuwane do realizacji na następne lata. 
Do zaistniałej sytuacji każdorazowo pojawiają się 
zręczne wyjaśnienia, wzorowa buchalteria i odpo-
wiednie dane do rankingów. Jednym słowem dużo 
propagandy, a efekty inwestycyjne niespecjalne. 
Takie działania należy oceniać negatywnie, bo są 
niekorzystne dla miasta i jego mieszkańców.

Zapewnienia o wyjątkowości i proinwesty-
cyjności proponowanego budżetu na 2010 rok 
są zwykłym nadużyciem i służą tylko medialnej 
propagandzie. Miasto doświadcza tego każdego 
roku, a ja takich praktyk nie popieram.  

Stanisław Stajer – radny niezależny 

Opinie o budżecie ugrupowań zasiadających w Radzie Miasta
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Platforma Obywatelska
Projekt budżetu miasta na rok 2010 powstał 

w oparciu o założenia nowej ustawy o finan-
sach publicznych, która zaczęła obowiązywać 
1 stycznia 2010 r. W tej perspektywie również 
powinien być oceniany – choć ustawa w pełni 
zacznie obowiązywać w roku 2014. Służby 
finansowe miasta sygnalizują ten problem 
stwierdzając cyt.: „(…) dostosowywanie do 
nowych wskaźników należy zacząć już teraz. 
Kluczową sprawą jest wypracowanie znaczącej 
nadwyżki operacyjnej, która pozwoliłaby na 
obsługę już istniejącego zadłużenia, a w latach 
późniejszych również na finansowanie wydatków 
majątkowych.”

Fakty dotyczące tego projektu budżetu są 
następujące : 

1. Co najmniej dziwny tryb pracy nad budże-
tem – członkowie Komisji Finansów nie mieli 
okazji zaznajomić się z długoletnim modelem 
finansowym opracowanym zgodnie z art. 243 
nowej ustawy  o finansach publicznych. Prace 
samej Komisji wobec licznych „autopoprawek” 
do projektu budżetu, odmową udostępnie-
nia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
(RIO), różnic – idących w miliony złotych 
– w projekcie przesłanym do RIO a omawia-
nym na Komisji oraz działania pod presją 
czasu, muszą budzić nasz niepokój.

2. Budżet ma charakter typowo wyborczy 
– inwestycje, o których mówiło się od lat, ru-
szają z kopyta, w mieście rozpoczną się długo 
obiecywane prace. Zadania w infrastrukturze 
drogowej sprowadzają się jednak głównie do 
remontów zaniedbanych, na bieżąco nie na-
prawianych w poprzednich latach nawierzchni 
drogowych, obwodnice to nadal inwestycje 
należące do sfery pobożnych życzeń. Ambitnym 
zadaniem mogłaby być budowa, jakże potrzeb-
nych w Rybniku, wiaduktów i skrzyżowań 
bezkolizyjnych, ale tych nie ma nawet w fazie 
koncepcji. W tle pozostaje poważny problem, 
że wszystko to będzie możliwe do zrealizowania 
wyłącznie z kolejnych kredytów. 

3. Rezerwa budżetowa (ogólna i celowa) 
w wysokości 10 mln zł, będąca w dyspozycji 
Pana Prezydenta, której przeznaczenie nie 
jest nam znane, nie pozostawia złudzeń, 
że w okresie kampanii wyborczej każdy jednak 
coś od Pana Prezydenta może otrzymać.

4. Próba zaciemnienia „efektywności” 
inwestycji stulecia (kanalizacji) poprzez za-
planowaną dotację do ceny odbioru ścieków 
w wysokości 5 mln zł. Przypominamy tutaj, 
że kanalizacja miała być ukończona trzy lata 
temu. Nie byłoby wtedy konieczności płacenia 
VAT–u od aportów – płatność ta obowiązuje od 
kwietnia minionego roku. Prezydent wiedział, 
że taka sytuacja nastąpi dużo wcześniej, ale 
nie podjął żadnych działań, by przyśpieszyć 
ukończenie kanalizacji. Wtedy nie byłoby tego 
problemu. Pieniądze, którymi chce Pan Prezy-
dent dofinansować „dopłaty do ceny ścieków” 

w celu „ochronienia finansów mieszkańców” są 
pieniędzmi tych właśnie mieszkańców, którzy 
nie będą mogli w zamian za to liczyć na budowę 
utwardzonych nawierzchni drogowych, nowych 
sieci wodociągów lub wielu innych inwestycji, 
na które nierzadko czekają od kilkudziesięciu 
lat. A zdaje się, że dotychczasowe inwestycje 
miały być motorem rozwoju miasta. Chyba, że 
jest to przemyślana polityka wyborcza – uchwa-
ły o podwyżce odbioru cen ścieków są w końcu 
na wniosek Prezydenta miasta.

5. Zaprojektowane (a jakie będą to pokaże 
czas) prawie 30% wydatki majątkowe miasta 
finansowane są nowym, prawie 130 mln dłu-
giem!

6. Ostateczny 300 milionowy dług na koniec 
roku przewyższa dochody własne miasta!

7. Po stronie dochodów mocno zawyżone 
zostały wpływy ze sprzedaży mienia komunal-
nego. Wpływy za rok 2009 to ok. 10 mln zł. 
Dlaczego w roku 2010 miałyby one wynieść aż 
29 mln złotych? Ponadto, zwracamy  uwagę, że 
nakłady na prawidłowe utrzymywanie mienia 
komunalnego są kroplą w morzu potrzeb. Za 
taką politykę przyjdzie nam niedługo wydać 
kolosalne środki, już nie na remonty, ale na 
odbudowę posiadanego mienia.

8. Brak programu naprawy finansów – Pan 
Prezydent, pomimo swoich obietnic oraz ocze-
kiwań agencji ratingowej Fitch Polska S.A. nie 
opracował i nie wdrożył programu ratowania 
finansów miasta.

9. Coraz bardziej widoczne jest rozmijanie 
się z rzeczywistością zapowiedzi Pana Prezy-
denta co do efektów programów stymulujących 
rozwój miasta. Budżet na 2010 rok powiększa 
zadłużenie miasta. W przeliczeniu na miesz-
kańca to ok. 2200 zł. 300 milionowe zadłu-
żenie staje się bardzo poważnym problemem 
w perspektywie lat 2010–2022. Zaciągnięte 
długi będą spłacać jeszcze nasze prawnuki. Sys-
tematycznie spada liczba mieszkańców, młodzi 
emigrują wobec braku perspektyw na pracę, 
brakuje znaczących inwestorów, obserwujemy 
zapóźnienie w infrastrukturze drogowej.

10. Rok temu w „Objaśnieniach do projektu 
uchwały budżetowej na rok 2009” Pan Prezy-
dent napisał cyt.: (…) realia są bezwzględne: 
nie posiadamy rezerw, aby spłacić choć część 
z tego, co się przez minione lata pożyczyło, trze-
ba oszczędzać, oszczędzać i ograniczać się do 
minimum. I to nie tylko w 2009 roku, ale przez 
wiele kolejnych lat”.  

Naszym zdaniem nawet rok wyborczy tego 
smutnego stanu rzeczy nie zmieni. Klub rad-
nych PO będzie głosował przeciwko temu 
budżetowi.

Przewodniczący Klubu Radnych PO 
Piotr Kuczera

Prawo i Sprawiedliwość
Po raz kolejny, a w tej kadencji ostatni, 

przychodzi nam uchwalać budżet miasta czyli 
plan finansowy gminy – najważniejszy doku-

ment jaki corocznie uchwala Rada Miasta. Na 
bazie tego dokumentu możemy dyskutować 
o kondycji finansowej miasta, o jego możli-
wościach i szansach rozwojowych, ale również 
o potencjalnych zagrożeniach czyli o przyszło-
ści Rybnika i rybniczan.

Możemy mieć różne pomysły i opinie 
w sprawie budżetu, ale najistotniejsze jest, 
abyśmy dyskutowali o naszej przyszłości 
w sposób odpowiedzialny. Budżet nie jest becz-
ką bez dna, lecz działa na zasadzie naczyń połą-
czonych. Wydaje się, że nie wszyscy radni mają 
tego świadomość!? Pół biedy gdy tzw. „radosna 
twórczość” poszczególnych radnych, wynika 
z entuzjazmu i zwykłej chęci zrobienia czegoś 
więcej niż pozwalają na to realne możliwości. 
Dużo bardziej groźnym zjawiskiem jest robie-
nie tego z premedytacją obliczoną na efekt 
„pijarowski”, ponieważ wtedy sprawą nad-
rzędną staje się interes własny lub, co gorsza, 
partyjny. Przy takim podejściu interes miasta 
i jego mieszkańców, w ogóle się nie liczy.

Od początku powstania koalicji BSR–PiS 
przyjęła ona konsekwentną odpowiedzialność 
za budżet i tym samym losy miasta. Z ubolewa-
niem należy stwierdzić że opozycja jest również 
konsekwentna, z tym tylko, że w destrukcji. 
Przypominamy że radni PO byli przeciwni 
poprzednim budżetom. W oparciu o wyniki 
głosowań w poszczególnych Komisjach, i tym 
razem może być podobnie.

Razi konsekwencja z jaką radni PO starają 
się psuć, przez wiele lat kształtowany, pozy-
tywny wizerunek Rybnika. W minionym roku 
przypomnę, błysnęli pomysłem referendum 
śmieciowego. Na szczęście udało się zaosz-
czędzić setki tysięcy złotych dzięki rozsądkowi 
radnych koalicji BSR–PiS, która ten „pijarow-
ski” spektakl zdecydowanie odrzuciła. Może za 
zaoszczędzone pieniądze będzie można wyre-
montować dach remizy w Popielowie i członek 
OSP, radny Piotr Kuczera znowu będzie mógł 
się pochwalić kolejną załatwioną sprawą, 
a jakiś zaprzyjaźniony redaktor zrobi mu ekstra 
zdjęcie na całą pierwszą stronę. Pradoksalnie, 
radni opozycyjni potrafią skutecznie pchać się 
do pierwszego szeregu kiedy media uwieczniają 
oddanie do użytku kolejnych inwestycji miej-
skich, w myśl zasady „wasze sukcesy są naszymi 
sukcesami”, ale tylko sukcesy. My nie mamy im 
tego za złe, gdyż rzeczywiście uważamy, że na-
sze sukcesy są sukcesami wszystkich rybniczan 
i jesteśmy pewni, że również nasi koledzy z PO 
w nadchodzących wyborach będą ponownie 
mieli się czym pochwalić.

Dochody przyszłorocznego budżetu planuje-
my w kwocie 535 mln, wydatki 643 mln. a defi-
cyt na ponad 108 mln. Stosunkowo bezpiecznie 
kształtują się wskaźniki zadłużenia oraz 
obsługi długu, które planujemy odpowiednio 
na poziomie 43,69% oraz 6,08%. Powyższe do-
wodzi stabilnej sytuacji miasta i racjonalności 
w zarządzaniu budżetem. Samo zadłużenie, 
tak jak w każdym budżecie, nie jest zjawiskiem 
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pożądanym, ale nie stanowi problemu, 
gdy jest pod kontrolą.

Ponad ćwierć miliarda złotych prze-
znaczamy na inwestycje, w tym 140 mln 
na priorytetową kwestię dróg. Przy takim 
tempie rozwoju motoryzacji to sprawa 
absolutnie priorytetowa. Nie byłoby sensu 
budować dróg, gdyby nie nasza troska 
o przyszłe pokolenia, a w szczególności 
o ich kształcenie i wychowanie. Na ten 
cel przeznaczamy ponad 28% naszego 
budżetu, tj. blisko 190 mln zł.

Nie wszyscy radzą sobie w tych trudnych 
czasach, i niestety, ta grupa społeczna 
nie maleje. Rozumiejąc ten stan rzeczy 
na opiekę społeczną planujemy wydać 
ponad 63 mln zł.

Aby ulżyć pozostałym mieszkańcom, 
podtrzymać ich aktywność oraz utrzy-
mać wysoką atrakcyjność życia w naszym 
mieście, troszczymy się o bazę kulturalną 
i sportową oraz wspieramy organizacje 
pozarządowe. Dofinansowujemy ko-
munikację miejską. W tym roku, po raz 
pierwszy, pragniemy uruchomić dopłaty 
do ścieków, aby zmniejszyć obciążenia 
rybniczan wynikające z budowy kanali-
zacji sanitarnej. Jest to ukłon w stronę 
mieszkańców Rybnika, zwłaszcza tych 
mieszkających na blokach, którzy nie byli 
beneficjentami tej inwestycji, a solidarnie 
ponoszą jej koszty.

To co budzi niepokój, to niestety, 
ale dalej kontynuowana jest szkodliwa 
polityka rządu obarczania samorządów 
zadaniami państwa z równoczesnym 
zmniejszaniem środków na ich realizację. 
Obserwujemy również niepokojące zja-
wisko bezzasadnego odrzucania naszych 
dobrych projektów. Ponieważ trudno to 
zrozumieć, dlatego nie będziemy tego 
komentować. 

Chcemy podziękować Panu Prezyden-
towi i wszystkim jego pracownikom za 
ogrom pracy włożony w przygotowanie 
budżetu miasta Rybnika na 2010 r. 
W naszej ocenie przedłożony budżet 
warto i należy poprzeć; gdyż jest to budżet 
racjonalny, na miarę naszych sił i możli-
wości. Wierzymy, że radni PO również 
go poprą i zagłosują zgodnie z własnym 
sumieniem, a nie wytycznymi partii. Byłby 
to prawdziwy cud, na który wasi wyborcy 
czekają od ponad 2 lat.

W imieniu klubu radnych Prawa 
i Sprawiedliwości oświadczam że będzie-
my głosować za przyjęciem przedstawio-
nego nam budżetu Miasta Rybnika na 
2010 rok.

Przewodniczący Klubu Radnych 
PiS Andrzej Wojaczek

Redakcja nie ingerowała 
w treść opinii.

Podobnie jak przez minione 12 lat, 
rybniccy przedsiębiorcy byli, po radnych, 
jednymi z pierwszych, którym prezydent 
Adam Fudali zaprezentował budżet na 
nowy, 2010 r.

Na zorganizowanym tradycyjnie przez Izbę 
Przemysłowo–Handlową spotkaniu „Przy kawie” 
w kawiarni „Na Poddaszu”, prezydent omówił 
budżet, skupiając się głównie na kwestiach, 
które mogą przedsiębiorców zainteresować. 
Wychodząc z założenia, że to właśnie lokalne 
firmy decydują w dużej mierze o rozwoju miasta, 
prezydentowi zależy, by to właśnie one miały 
udział w realizacji miejskich inwestycji. Przed-
stawił zatem planowane wydatki na inwestycje, 
w tym priorytetowe inwestycje drogowe, plany 
zagospodarowania specjalnych stref ekonomicz-
nych oraz możliwości współdziałania z miastem 
jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe i inne 
inwestycje, m.in. w ramach tzw. partnerstwa 
publiczno–prywatnego. Przedstawił też zadanie, 
których wykonanie poprawi jakość życia w mie-
ście, jak np. szerokopasmowa sieć internetowa 
czy inwestycje w sferze rekreacyjnej, omówił rów-
nież strukturę i wysokość wydatków bieżących, 
które są wyższe niż w roku ub. Poinformował 
także o likwidacji od 1 stycznia br. Gminnego 
i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, który dotąd umożliwiał 
dotowanie przez miasto m.in. dokonywanej 

przez mieszkańców zamiany tradycyjnych źró-
deł ciepła na ekologiczne. I ta kwestia czeka 
na wyjaśnienie przez „czynniki rządowe”. Przy 
okazji zasugerował obecnemu na spotkaniu 
przedstawicielowi Banku Gospodarki Żywno-

ściowej uruchomienie linii kredytowej na ten cel, 
podobnie jak robi to Bank Ochrony Środowiska. 
Zakończył prezentację informacją o całościowej 
kwocie 500 mln zł, jaką dotąd, od 2000 r., udało 
się pozyskać Rybnikowi z Unii Europejskiej na 
inwestycje i zadania nieinwestycyjne, jak np. na 
oświatę czy projekty związane z rynkiem pracy. 
Z ostrożnością wspomniał o możliwości reali-
zacji w Rybniku ogromnej inwestycji o wartości 
1,5–2 mld euro związanej z modernizacją, 
a właściwie rozbudowie elektrowni „Rybnik”. 
Inwestor – francuska spółka EDF waha się 
między Rybnikiem, a Gdańskiem i prezydent 
zapowiedział, że zrobi wszystko, by inwestycję 
tę przyciągnąć do naszego miasta. 

W części dyskusyjnej przedsiębiorca z branży 
informatycznej pytał o stan rozmów o wyko-
rzystaniu ciepła ER do ogrzewania mieszkań, 
a prezydent zapewnił, że PEC jest do inwestycji 
gotowy, jeśli tylko ER stworzy odpowiednie 
warunki. Gospodarz spotkania prezes Andrzej 
Żylak nie zdołał zachęcić obecnych do pytań, za-
pewnił jednak, że wszystkie uwagi przedsiębior-
ców przekazuje władzom miasta i wielokrotnie 
już trudne problemy udało się załatwić. Przed-

siębiorcy otrzymali 
na płytce zestawienie 
planowanych przez 
miasto przetargów, co 
jest dobrą podstawą 
do włączenia się w re-
alizacje tych inwesty-
cji, remontów, usług 
itp. Warto mieszkać 
w Rybniku, warto tu 
inwestować – zachę-
cał na koniec prezy-
dent…

(r)

Budżet „firmowy”
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Pół miliarda złotych...
... to kwota jaką, począwszy od 2000 r., pozyskał Rybnik ze środków Unii Europej-

skiej. Na sumę tę złożyły się środki zarówno przedakcesyjne, jak i te, które wpłynęły po 
wejściu Polski do Unii Europejskiej.   

Są pieniądze na przebudowę DK 78
Prawie 35 mln zł otrzymało miasto na realizację projektu pn. „Usprawnienie i po-

prawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku”. 
Dofinansowanie stanowi 85% wartości, szacowanej na nieco ponad 40 mln zł inwestycji 
i pozwoli na przebudowę fragmentów ulic Wodzisławskiej, Kotucza, Reymonta oraz wia-
duktu nad koleją w ciągu ul. Gliwickiej. 



W 2009 r. urodziło się aż 1980 dzieci, czyli 
zdecydowanie więcej niż w roku poprzednim, 
kiedy to w naszym mieście odnotowano 1764 
narodzin. W 2007 r. było ich 1536. — Od kil-
ku lat rekordy popularności biją imiona Julia 
i Jakub — mówi kierownik rybnickiego USC 
Maria Cwenar. W 2009 r. Julii było aż 70, 
a Jakubów – 53. W czołówce są jeszcze Mate-
usz, Maja, Wiktoria, Zuzanna, Emilia, Kacper, 
Natalia i Milena. Warto podkreślić, że w USC 

zarejestrowano Jessicę, Jessikę, Jesicę i Jesikę 
– niby to samo, a jednak… Rodzice wybierali 
też tradycyjne imiona jak Jan, Maria, Franciszek 
czy Anatol, ale pojawił się również Gennadii, 
Chauntell, Mariya, Mohamed, Jason, Kenneth 
czy Matthew, co miało związek z pochodzeniem 
rodziców. Jak wyjaśnia kierownik rybnickiego 
USC nadawanie imion nowo narodzonym dzie-
ciom reguluje „Prawo o aktach stanu cywilne-
go”: — Zgodnie z przepisami nie można wybrać 
więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, 
nieprzyzwoitego, użytego w formie zdrobniałej czy 
niepozwalającego odróżnić płci dziecka — wy-

jaśnia M. Cwenar. Kierownik 
rybnickiej placówki tłumaczy, 
że liczy się z wyborami rodzi-
ców i bierze pod uwagę realia 
– w Rybniku przybywa dzieci 
małżeństw „,mieszanych”, 
a obcokrajowcy często starają 
się nadać swoim pociechom 
imiona charakterystyczne dla 
kraju, z którego pochodzą. 

Tak było właśnie w przypadku 
imienia Ryunosuke związane-
go z japońskim smokiem, które 
dla swojego syna wybrało polsko–japońskie 
małżeństwo, czy Elvecianka – zarejestrowana 
w rybnickim USC rumuńska dziewczynka.    

W 2009 r. wzrosła też liczba zawieranych 
małżeństw – w ubiegłym roku było ich 1174, 
a w poprzednim – 1108. W 2009 r. Marszu Men-
delssohna wysłuchali nie tylko rybniczanie, ale 
również narzeczeni z Opoczna, Mikołowa, Katowic, 
Raciborza, Wodzisławia, Kielc, Augustowa, Beł-
chatowa, Cieszyna czy Warszawy. Nie zabrakło też 

cudzoziemców m.in. 
z Włoch, Francji, 
Wielkiej Brytanii, 
USA, Turcji czy 
Macedonii. O ja-
kości zawieranych 
w Rybniku mał-
żeństw świadczą, 
niestety, również 
mniej chlubne sta-
tystyki – w 2009 roz-
padło się aż 37% za-
wartych związków, 
a rok wcześniej 36% 
z nich zakończyło 
się rozwodem. Dla 
równowagi Rybnik 
może pochwalić 
się godną pozaz-
droszczenia liczbą 
małżonków, którzy 
świętowali jubileusz 
Złotych Godów, 

a w ubiegłym roku nie zabrakło i tych, którzy prze-
żyli wspólnie 60 i 65 lat! W 2009 r. przyznane przez 
prezydenta RP „Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” odebrały aż 144 rybnickie pary. Dobra 
kondycja seniorów jest dowodem również na to, że 
w mieście żyje się dłużej, co znajduje odzwierciedle-
nie w kolejnych statystykach – w rybnickim USC 
odnotowano mniej zgonów – w 2008 r. było ich 1451, 
a w minionym roku – 1438 osób. Co przyniesie ten 
rok dowiemy się już za 12 miesięcy.                    (S)

Inwestuj w podregionie rybnickim!
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową docenił potencjał 

podregionu rybnickiego przyznając nam wysokie, drugie 
miejsce w rankingu badającym atrakcyjność inwestycyjną 
polskich regionów i podregionów. 

Celem przeprowadzonego po raz piąty rankingu jest określenie 
różnic w atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów. 
Porównanie opiera się na ocenie zdolności poszczególnych obsza-
rów do przyciągania potencjalnych inwestorów. Klasyfikacja two-
rzona jest m.in. na podstawie dostępności transportowej, kosztów 
pracy, jakości i dostępności kadr, chłonności rynku zbytu, poziomu 
rozwoju infrastruktury gospodarczej i społecznej, a także poziomu 
rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa powszechnego. 

Podobnie jak w roku 2008, w rankingu 2009 podregion 
rybnicki został sklasyfikowany na drugim miejscu w katego-
rii „Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności 
przemysłowej”. Pierwsze miejsce zdobył podregion katowicki, 
tuż za podregionem rybnickim uplasowały się zaś podregiony: 
łódzki, poznański, bydgosko–toruński, wałbrzyski, wrocławski 
i krakowski. 

Zdaniem ekspertów IBnGR, podregion rybnicki wyróżnia 
się długimi tradycjami przemysłowymi, dobrze rozwiniętym 
sektorem przedsiębiorstw produkcyjnych, specjalistycznym 
rynkiem pracy oraz względnie dobrą, dzięki autostradzie A–4, 
dostępnością transportową. Podkreślono również atrakcyjność 
terenów w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz korzystną 
strukturę gospodarki.  

(za www.rybnik.pl)

Miłość niejedno ma imię…

W 2009 r. w Rybniku na świat przyszło aż 26 dziew-
czynek o imieniu Amelia. To jedna z nich…

Przed wyrusze-
niem na rybnic-
kie trasy trzeba 
było dodatkowo 
okleić wszystkie 
puszki, by stały 
się bardziej od-
porne na pada-
jący śnieg. 

Zdj.: s

Wielkie granie w pomaganie

… co potwierdzają rybniczanie nadając imiona swoim nowo 
narodzonym dzieciom. Wśród najoryginalniejszych jakie 
zarejestrowano w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybniku były 
Elvecianka, Ryunosuke, Shane, Sumire, Aicha, Attilio, Daryna, Joel, 
Laila czy Vivien. W 2009 r. rodzice musieli wykazać się wyjątkową 
oryginalnością, bo na świat przyszła rekordowa liczba dzieci.

— O godzinie 1.00 w nocy, z eskortą firmy „Gwarancja” przewieźli-
śmy pieniądze do banku — mówi Aleksandra Kubic z rybnickiego 
sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. — Obyło się bez 
zakłóceń – wszystkie puszki wróciły, a wolontariusze nie mieli żadnych 
kłopotów. Z wyjątkiem pogody. Niestety! W tegorocznej orkiestrze 
pierwsze skrzypce zagrała aura. 

— Osób było mało, ale na frekwencję wpływ miała pogoda — mówi Tomasz 
Miler o koncercie młodych rybnickich zespołów, jaki w ramach WOŚP odbył 
się na kampusie. W jego trakcie licytowano pióro eurodeputowanego Bog-
dana Marcinkiewicza i kask z autografami rybnickich żużlowców. I wszystko 
byłoby dobrze, gdyby nie trwające cały dzień opady śniegu, które skutecznie 
odstraszyły potencjalnych darczyńców. A to przełożyło się na mniejszy or-
kiestrowy wynik Rybnika – 340 wolontariuszom udało się zebrać 87.334,40 
zł, a w ubiegłym roku rybniczanie wzbogacili konto fundacji Jurka Owsiaka 
o ponad 92 tys. zł. Tłumów nie było, ale zważywszy na aurę, zebrana kwota 

i tak jest sukcesem. Bo, jak mówił prowadzący koncert Adam 
Giza cytując Jurka Owsiaka, nie sztuką jest zrobić karnawał 

w środku lata! 
(S)

Rybniczanie w statystykach USC
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W Wigilię funkcjonariusze straży 
miejskiej w całej Polsce otrzymali 
świąteczny upominek. Właśnie tego dnia 
weszły w życie nowe przepisy przyznające 
im szersze uprawnienia.

Do tej pory mogli legitymować, nakładać 
grzywny dla kierowców lub blokady na źle za-
parkowane samochody lub po prostu pouczać 
mieszkańców, którzy dopuścili się jakiegoś 
wykroczenia. Dzięki znowelizowanym regula-
cjom, funkcjonariusze miejscy otrzymali kilka 
nowych kompetencji. Należy do nich m.in. 
prawo do dokonywania kontroli osobistej oraz 
przeglądania podręcznego bagażu zatrzyma-
nych osób. Jednak z uprawnienia tego mogą 
korzystać w ściśle określonych sytuacjach. — To 
właściwie jest doprecyzowanie tego, co wynikało 
z naszej wcześniejszej pracy. Na pewno strażnicy 
nie będą przeszukiwać osób przypadkowych. 
Dokonają tego tylko w uzasadnionych przy-
padkach — mówi Janusz Bismor, komendant 
Straży Miejskiej w Rybniku. Nowe uprawnienia 
pomogą strażnikom w trakcie dokonywania 
kontroli młodzieży czy osób sprzedających 
na bazarach i targowiskach. Strażnicy mogą 
sprawdzić czy awanturujący się człowiek ma 
przy sobie jakieś niebezpieczne narzędzie, 
przeszukać jego plecak czy walizkę. Mogą 
też dokonać kontroli osobistej w stosunku do 
osoby będącej pod wpływem alkoholu podczas 
doprowadzania jej do izby wytrzeźwień lub 
do mieszkania oraz w trakcie ujęcia kogoś, 
kto stwarza zagrożenie. Do tej pory strażnicy 
nie mogli dokonywać rewizji, a gdy taka była 
konieczna, wzywali policję.

Od końca grudnia strażnicy miejscy mogą 
również używać paralizatorów elektrycznych, 
na które nie jest potrzebne pozwolenie na broń. 
— Tego typu urządzenia możemy użyć w sytuacji 
odparcia czynnej napaści, ale tylko wtedy, gdy 

inne środki przymusu mogły-
by okazać się nieskuteczne 
— wyjaśnia J. Bismor. W sy-
tuacjach, w których konieczny 
będzie udział strażników 
miejskich w przywracaniu 
porządku publicznego, ci 
mogą użyć koni.  

Nowym, a właściwie przy-
wróconym po latach upraw-
nieniem jest możliwość korzy-
stania z sygnału dźwiękowego 
i świetlnego przez samochody 
straży miejskiej nie tylko  
w przypadku ratowania zdro-
wia i życia ludzkiego. Pojazdy 
tej formacji są uprzywilejowane 
na drodze podobnie jak samo-
chody policji czy straży pożarnej na podstawie 
ustawy prawo o ruchu drogowym. Dotychczas 
jazda na sygnale była możliwa tylko wtedy, gdy 
strażnicy uczestniczyli w ratowaniu życia lub 
zdrowia. — Dziś jest to możliwe gdy ratujemy 
życie i zdrowie ludzkie, a także gdy wystąpi ko-
nieczność zapewnienia porządku publicznego 
— wylicza komendant. Każde użycie pojazdu 
służbowego jako samochodu uprzywilejowane-
go jest zgłaszane dyżurnemu Straży Miejskiej. 
Do tej pory rybniccy strażnicy mogli korzystać  
z tej możliwości na podstawie zezwolenia wyda-
nego przez ministra spraw wewnętrznych.

Dopiero za jakiś czas będzie można jed-
noznacznie stwierdzić, na ile nowe regula-
cje usprawnią pracę strażników miejskich  
i w jakim stopniu wpłyną na zwiększenie 
ochrony porządku publicznego. — Najbar-
dziej ucieszyło nas  doprecyzowanie kwestii 

dotyczącej kontroli osobistej i przeglądania 
podręcznych bagaży osób podejrzanych. Jednym 
z elementów pozytywnie odebranych przez straże 
jest unormowanie spraw związanych z czasem 
pracy strażników oraz używaniem sygnałów 
alarmowych. Dzięki temu, kiedy sytuacja tego 
wymaga, możemy szybciej przedostać się na drugi 
koniec miasta — podkreśla J. Bismor, dodając 
jednocześnie, że sporą niedogodnością w funk-
cjonowaniu prowadzonej przez niego formacji 
jest brak uprawnień emerytalnych. — Żadna 
Straż Miejska w Polsce nie będzie efektywna 
dopóki strażnikom nie zostanie zagwaranto-
wana możliwość wcześniejszego przejścia na 
emeryturę. Dzięki temu moglibyśmy odmłodzić 
naszą kadrę. Przecież nie każdy funkcjonariusz, 
który osiągnął już pewien wiek, może efektywnie 
pełnić choćby służbę patrolową. 

(D)

Straż Miejska może więcej...

Przypominamy właścicielom, zarządcom i administratorom 
budynków oraz innych obiektów o obowiązku usuwania zale-
gającego śniegu i lodu.

Związane z okresem zimowym trudne warunki atmosferyczne 
są częstą przyczyną różnego typu wypadków, o czym się w dra-
matyczny sposób przekonaliśmy kilka lat temu. Źródłem niebez-
pieczeństwa mogą być np. zalegające na dachach, stropodachach, 
rynnach, tarasach użytkowych, balkonach i innych elementach 
obiektów budowlanych śnieg i lód. Zgodnie z przepisami prawa, 
do monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej na obiektach 
zobowiązani są właściciele, zarządcy i administratorzy budynków. 
W przypadku wystąpienia znacznych nagromadzeń śniegu lub 
lodu, sopli lodowych i nawisów, mogących stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ludzi lub mienia, a także stateczności konstrukcji, 
osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektu zobowiązane są 
do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do usunięcia sta-
nu zagrożenia. Zalegające na dachach śnieg i lód należy usuwać. 

Zgłaszanie zagrożeń zimowych pod nr tel.: 32 42 21 000 
(Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku). 

(za www.rybnik.pl)

Straż Miejska nie tylko śledzi na monitorach co się dzieje na ulicach,  
ale może też bardziej efektywnie interweniować.                   Zdj.: arch. SM

Certyfikat dla Zarządu Zieleni Miejskiej
Zarząd Zieleni Miejskiej, jako administrator rybnickich 

cmentarzy komunalnych, dba, by wykonywane przez niego usługi 
pogrzebowe, cmentarne i inne działania o charakterze funeral-
nym, stały na jak najwyższym poziomie i były zgodne z zasadami 
etycznymi. Doceniło to Polskie Stowarzyszenie Funeralne, przyznając 
rybnickiej instytucji specjalny certyfikat.  ZZM od wielu lat współpracuje 
z Polskim Stowarzyszeniem Funeralnym i jako członek wspierający, 
uczestniczy w cyklicznych szkoleniach i konferencjach środowiskowych 
na terenie różnych miast Polski, poświęconych bieżącej problematyce 
administrowania cmentarzami komunalnymi i zagadnieniami prawa 
cmentarno – pogrzebowego. Aktualnie Polskie Stowarzyszenie Fune-
ralne prowadzi prace przygotowujące projekt nowej ustawy o cmenta-
rzach i chowaniu zmarłych (tekst pierwotny ustawy z 1959 r.), konsul-
tując się z największymi administratorami cmentarzy komunalnych,  
m.in. z Rybnikiem. 

Rybnicki cmentarz komunalny jest na liście obiektów polecanych 
przez Polskie Stowarzyszenie Funeralne jako administrator spełniają-
cy wymogi prawne w zakresie działalności cmentarno – pogrzebowej. 
Przyznany certyfikat jest potwierdzeniem rzetelności i kompetencji  
w zakresie wykonywania i przestrzegania zasad etyki prowadzonych 
usług cmentarnych.

Usuń śnieg i lód
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W uroczystości zorganizowanej przez Woj-
skową Komendę Uzupełnień w Urzędzie 
Miasta, oprócz zastępcy komendanta rybnickiej 
jednostki, majora Adriana Klimka oraz prezy-
denta Adama Fudalego, uczestniczyło niemal 
trzydzieści osób – rodziców wzorowych żołnierzy 
z Rybnika i Raciborza, a także przedstawiciele 
kilku działających w mieście firm i instytucji. 
Wszyscy otrzymali jedno z ważniejszych polskich 
odznaczeń wojskowych „Za Zasługi dla Obron-
ności Kraju”, stanowiące uznanie dla osób, które 
swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do 
rozwoju i umocnienia obronności kraju. 

Tradycyjnie medal nadawany jest m.in. 
rodzicom, których co najmniej trójka dzieci 
pełniła nienagannie służbę wojskową. Wśród 
goszczących w UM wyróżnionych osób byli m.in. 
państwo Zofia i Henryk Palarzowie, których 
trzej synowie służyli w Słupsku, Opolu i Śremie. 
— Gdy otrzymali powołanie, nie stawiali oporu 
i nie kombinowali. Nigdy nie narzekali na warun-
ki, w jakich przyszło im służyć. Jeden z synów zro-
bił w wojsku zawodowe prawo jazdy i dzisiaj pra-

cuje jako kierow-
ca — mówi pan 
Henryk. Podczas, 
gdy dla dorosłych 
już dzieci państwa 
Palarzów służba 
w armii była tylko 
kilkunastomiesięczną przygodą, dla synów Marii 
i Romana Magierów wojsko stało się pomysłem 
na życie. — Cała trójka wzorowo pełniła służbę 
wojskową, z czego dwóch zostało żołnierzami za-
wodowymi — mówi pani Maria. Jeden z nich po 
zakończeniu służby zasadniczej, już jako żołnierz 
zawodowy, rozpoczął pracę na lotnisku w Gdyni. 
Jego żona również postanowiła związać się z ar-
mią, a młodszy brat wybrał karierę w wojskach che-
micznych. — Jesteście w sposób wyjątkowy zasłużeni 
dla wojska, a te medale są formą podziękowania 
i rekompensaty za to, że wychowaliście dzieci na 
wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Tacy synowie 
to powód do dumy — mówił mjr A. Klimek, 
który wręczając wyróżnienia dziękował rodzi-
com za ich wkład w obronność kraju. Oprócz 

państwa Palarzów i Magierów, medale nadane 
przez Ministra Obrony Narodowej, otrzymało 
kilka innych rodzin mieszkających na terenie 
administrowanym przez WKU w Rybniku, 
a są to: Małgorzata Achtelik, Aniela i Edward 
Bąkowie, Danuta i Zbigniew Cieplechowiczo-
wie, Jadwiga i Alfred Hajncowie, Małgorzata 
i Czesław Smyczkowie oraz Anna i Franciszek 
Woronowiczowie. Wśród nagrodzonych zna-
leźli się również pracownicy rybnickich firm 
i instytucji, którzy na co dzień, w różny sposób, 
przyczyniają się do wzmacniania obronności kraju. 
W tym roku wyróżniono przedstawicieli Urzędu 
Miasta, Starostwa Powiatowego, Aeroklubu 
ROW oraz PKP Cargo Rybnik. 

(D) 

Profesor Mielimąka nagrodzony
Prof. Leon Mielimąka, znakomity wiolonczelista i wykładowca Państwowej Szkoły 

Muzycznej w Rybniku, został wyróżniony Nagrodą Artystyczną Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego za wieloletnie, wybitne osiągnięcia twórcze. Profesor Mielimąka, 
który przed dwoma laty obchodził 60–lecie swojej działalności artystycznej, jest również 
laureatem wielu innych nagród w dziedzinie kultury, w tym wręczonej mu przed kilku laty 
Złotej Honorowej Lampki Górniczej.

Do Wrocławia autobusem
Od 1 lutego rusza nowe połączenie autobusowe miedzy Rybnikiem a Wro-

cławiem. Autobus uruchomiony przez PKS w Rybniku, będzie jeździł na trasie Żory 
– Rybnik – Opole – Wrocław. 

Rybnickie szkoły w czołówce
Dwa rybnickie licea – II LO im. A. Frycza Modrzewskiego oraz I LO im. Powstańców 

Śląskich, znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych szkół województwa śląskiego. 
W rankingu ogłoszonym przez dziennik „Rzeczpospolita” i „Perspektywy”, wśród  naj-
lepszych ponadgimnazjalnych szkół województwa śląskiego, II LO sklasyfikowano na 4. 
miejscu. W rankingu ogólnopolskim, uwzględniającym 428 szkół, rybnicka placówka zna-
lazła się na 26 miejscu. Z kolei I LO uplasowało się na 10 pozycji w województwie i na 81 
miejscu w kraju. Po raz pierwszy sklasyfikowany został także Zespół Szkół Budowlanych, 
który uplasował się na 44 miejscu w województwie i 413 miejscu w kraju.

Upadek na wielką skalę...
... w ten sposób wydarzenia związane z upadkiem muru berlińskiego, określili organi-

zatorzy konferencji, jaka w połowie stycznia odbyła się w auli Uniwersytetu Śląskiego. 
Przedsięwzięcie z udziałem m.in. posła Marka Krząkały, członka parlamentarnej Komisji 
Spraw Zagranicznych i wiceprzewodniczącego Polsko–Niemieckiej Grupy Parlamentarnej oraz 
dr Zbigniewa Kadłubka, wzbogaciła projekcja filmu „Żegnaj DDR. Przez Warszawę ku wolno-
ści”, po której zaplanowano spotkanie z Marią Jarmoszuk, producentką obrazu. Konferencję 
przygotowała Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Uniwersytetu Śląskiego oraz Radą Samorządu Studenckiego UŚ w Rybniku.

Taki syn to powód do dumy 
Piętnaścioro rodziców, których synowie wzorowo 

pełnili służbę wojskową odebrało medale „Za Zasługi 
dla Obronności Kraju”, przyznane im przez Ministra 
Obrony Narodowej. 

Strona przyjazna 
niewidomym

W internecie powstała strona projektu 
„Przekroczyć próg”, realizowanego przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy 
ze śląskim oddziałem Polskiego Związ-
ku Niewidomych. To pierwsza witryna 
w regionie, która otrzymała miano strony 
przyjaznej niewidomym.  

Pod adresem www.przekroczycprog.pl można 
zapoznać się ze szczegółowymi zasadami projektu 
skierowanego do osób z dysfunkcją wzroku z te-
renu Rybnika, którego celem jest zapewnienie im 
równego dostępu do życia zawodowego i społecz-
nego. Beneficjenci projektu znajdą tu informacje 
o planowanych szkoleniach, funkcjonowaniu 
Punktu Aktywności Lokalnej, a także innych dzia-
łaniach prowadzonych w ramach przedsięwzięcia, 
na realizację którego pozyskano unijną dotację 
wynoszącą niemal 1 mln 200 tys zł. 

Utworzenie strony internetowej projektu ma 
na celu podwyższenie świadomości społecznej 
wśród mieszkańców Rybnika w zakresie pro-
blemów osób niewidomych i słabowidzących. 
Dzięki możliwości powiększania czcionki oraz 
zmiany kontrastu witryna jest dostępna również 
dla osób niedowidzących.                           (D)

16 Nr 1/463; styczeń 2010

Medale nadane przez Ministra Obrony Narodowej odebrało piętnaścioro rodziców 
wzorowych żołnierzy.                                                                                                  Zdj.: d



Najnowszy nabytek kamieńskich straża-
ków to fabrycznie nowy, średni samochód 
gaśniczy na podwoziu Man, mający napęd na 
cztery koła i wyposażony w silnik o mocy 290 
koni mechanicznych. Wóz wyposażony jest w 
zbiorniki na wodę oraz środek pianotwórczy, 
a także w nowoczesny sprzęt używany podczas 
akcji ratowniczo – gaśniczych, m.in torbę 
medyczną, nosze, węże tłoczne, prądownice 
wodno–pianowe, sprzęt burzący i oświetlenio-
wy, piłę spalinową, a także pompę pływającą, 
którą ufundowało Nadleśnictwo Rybnik. Na 
samochodzie zamontowano agregat prądo-
twórczy o mocy 2,2 kW, który zasila wysuwany 
pneumatycznie maszt oświetleniowy znajdujący 
się na dachu pojazdu. Dodatkowo wóz jest 
wyposażony w niezależne od silnika ogrzewa-
nie umożliwiające pracę wszystkich urządzeń 
w temperaturze do -25 st. C. Całkowity koszt 
zakupu samochodu wyniósł 652.700 
zł, z czego 452.700 zł to środki  
z budżetu miasta. 200.000 zł dołożył 
Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska za pośrednictwem zarządu 
głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Warto podkreślić, 
że o miejskie pieniądze zabiegała 
Rada Dzielnicy Kamień, a pierwsze 
pismo w tej sprawie wystosował do 
prezydenta radny Józef Piontek. 
— Auto jest bardzo funkcjonalne  
i proste w obsłudze. To w tej chwili 
chyba najlepszy wóz strażacki w Ryb-
niku. Po 103 latach istnienia naszej 
jednostki po raz pierwszy doczekali-
śmy się fabrycznie nowego wozu. Do-

tąd zawsze 
był to sprzęt 
używany, któ-
ry otrzymy-
waliśmy od 
Państwowej 
Straży Pożar-
nej — mówi 
Janusz Diakonow, prezes OSP w Kamieniu, 
który dodaje, że do tej pory jego podopieczni 
uczestniczyli w niemal dwudziestu interwen-
cjach rocznie. Nowy samochód jest bardziej 
mobilny i ma większe możliwości od  liczącego 
ponad 28 lat wozu, którym kamieńscy strażacy 
dysponowali do tej pory, więc wszystko wska-
zuje na to, że teraz będą częściej uczestniczyć 
w akcjach ratowniczo–gaśniczych na terenie 
Rybnika. — Od końca stycznia wóz posłuży nie 
tylko mieszkańcom Kamienia, ale i całego mia-

sta. Ochotnicze Straże Pożarne są nam bardzo 
pomocne, głównie w okresach, kiedy mamy dużo 
interwencji. Wtedy bez wsparcia jednostek OSP 
nie dalibyśmy rady, szczególnie wtedy, gdy pożary 
pojawiają się w poszczególnych dzielnicach 
— przyznaje Erwin Jaworudzki, komendant 
Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku. 

By móc przyjąć nowy wóz kamieńscy strażacy 
musieli przebudować remizę. Sami podwyż-
szyli bramę garażową i obniżyli posadzkę. 
— W czasie gdy remiza była budowana, nikt 

nie przypuszczał, że wozy bojowe 
nabiorą takich rozmiarów. Mimo, 
że nasi poprzednicy zrobili tu 
bardzo wiele, przez ostatnie tygo-
dnie właściwie nie wychodziliśmy  
z budynku, by zdążyć odpowiednio 
go przygotować — mówi Marek 
Krzyżanowski, naczelnik OSP. 
Efektami swojej pracy chcą po-
chwalić się w maju przy okazji 
festynu zorganizowanego dla 
mieszkańców dzielnicy. Wtedy 
oficjalnie zaprezentują nie tylko 
nowy samochód, ale również 
przebudowaną remizę.

(D) 

Energię chcemy wykorzystać

Plac przy ul. Milenijnej 
w Ochojcu nabrał nowego blasku. Dzięki 

energii i zaangażowaniu mieszkańców dzielnicy, największy plac 
w najmłodszej dzielnicy Rybnika został gruntownie odnowiony.

— Plac był bardzo zniszczony z powodu prac kanalizacyjnych prowa-
dzonych w ostatnich latach na terenie dzielnicy, tym bardziej, że w pobliżu 
znajdowała się baza ze sprzętem firmy budującej sieć — wyjaśnia Krzysz-

tof Szafraniec, przewodniczący Rady Dzielnicy Ochojec, który 
dodaje, że właśnie z powodu budowy kanalizacji, w ostatnich 
latach w dzielnicy nie prowadzono remontów dróg systemem 
gospodarczym. 

Na odnowienie placu mieszkańcy otrzymali z Urzędu Miasta 
ponad 10 tys. sztuk kostki betonitowej. Trwający miesiąc re-
mont rozpoczął się z początkiem listopada, tuż po uroczystości 

Wszystkich Świętych. W pracach uczestniczyło niemal 50 mieszkań-
ców dzielnicy. — To osoby niezwykle zaangażowane i pełne energii i tę 
energię, za którą bardzo dziękujemy, chcielibyśmy nadal wykorzystywać 
— podkreśla K. Szafraniec. Dlatego samorządowcy z Ochojca już 
złożyli zapotrzebowanie na kolejne 12 tys. betonitów, które planują 
zagospodarować w tym roku. — Jak tylko otrzymamy przydział kostki na 
ten rok, zdecydujemy która z dzielnicowych dróg zostanie zmodernizowana 
— zapowiada przewodniczący.                                                         (D) 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu wzbogaciła 
się o nowy wóz gaśniczy, którego zakup sfinansowany 
został ze środków Urzędu Miasta oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska.  

W Kamieniu 
mają nowy wóz

— Wóz przekazujemy jednej z lepszych jednostek OSP działających w naszym mieście — mówił 
prezydent Adam Fudali, wręczając klucze Januszowi Diakonowowi, prezesowi OSP Kamień.  

— To chyba najbardziej nowoczesny wóz gaśniczy w Rybniku — mówią z dumą  
strażacy z Kamienia.                                                                                   Zdjęcia: D
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— Chciałbym, by wystawa przypominająca 
życie i działalność Wojciecha Korfantego nie 
była jednorazowym wydarzeniem — mówił jej 
pomysłodawca i stryjeczny wnuk wielkiego 
Ślązaka, senator Bronisław Korfanty. — Ale 
by przyczyniła się do lepszego poznania i większego 
zainteresowania się tą wybitną postacią.

 Nim w połowie grudnia ub. roku przygotowa-
na przez Archiwum Państwowe w Katowicach 
wystawa „Wojciech Korfanty – współtwórca 
II Rzeczpospolitej” zaistniała w rybnickim 
Muzeum, pokazana została w Senacie RP, gdzie 
miała swój wernisaż, a także w siedzibie zespołu 
„Śląsk” w Koszęcinie i wielu śląskich szkołach, 
w tym w II LO w Rybniku. Ekspozycja zwieńczyła 
Rok Korfantego, jakim rok 2009 z inicjatywy 
radnego Czesława Sobierajskiego ogłosił sejmik 
Województwa Śląskiego. 

Inicjatorem przeniesienia ekspozycji do Mu-
zeum w Rybniku był senator Tadeusz Gruszka, 
który przyjął również rolę gospodarza spotkania 

z udziałem senatora 
Bronisława Korfante-
go, prezydenta Ada-
ma Fudalego, prze-
wodniczącego RM 
Stanisława Jaszczuka, 
radnych, historyka 
prof. Zygmunta Woź-
niczki z Uniwersyte-
tu Śl., przedstawicieli 
Bractwa Kurkowego 
i wielu innych osób 
zainteresowanych ży-
ciem i działalnością 
W. Korfantego.

Zarówno wspo-
m n i e n i a  B .  K o r -
fantego,  ref leksje 
Cz. Sobierajskiego, jak 
i wykład prof. Woź-
niczki pokazały postać 
W. Korfantego jako 
nowoczesnego polityka 
europejskiego formatu, 

który znakomicie sobie radził zarówno w Reichsta-
gu, w którym znalazł się po raz pierwszy w 1903 r., 
jak i w polskim Parlamencie, jako przywódcę nie 
tylko Powstań Śląskich i komisarza Plebiscytu, ale 
także – o czym mówi się mniej – także dyktatora 
Powstania Wielkopolskiego. Ale Korfanty był 
również postacią tragiczną – konflikt z marszał-
kiem Piłsudskim i wojewodą Grażyńskim, którzy 
mieli inną wizję odrodzonej Polski, zaprowadził 
go do twierdzy brzeskiej, emigracji i przyczynił 
do przedwczesnej śmierci. 

Senator B. Korfanty przedstawił mniej znane 
fragmenty dziejów rodziny stryjecznego dziadka, 
którą wojenne losy zawiodły do Stanów Zjedno-
czonych, gdzie do dziś mieszkają potomkowie 
Korfantego. Przypomniał też słowa Ignacego 
Paderewskiego, który po śmierci Korfantego 
w żałobnym telegramie napisał „(...) odszedł 
niewzruszony rycerz Rzeczpospolitej”. Wiele inte-
resujących, a mniej znanych wątków z życia i dzia-

łalności W. Korfantego poruszył prof. Woźniczka, 
podkreślając, że był on politykiem na miarę 
XXI wieku – pragmatycznym i skutecznym, po-
trafiącym wznosić pomosty między niemieckim 
i polskim żywiołem na Śląsku, zdającym sobie też 
sprawę z wartości, jaką jest wielokulturowość tej 
ziemi. Przypomniał również ważny dla głębszego 
poznania postaci Korfantego fakt przekazania 
przez stronę niemiecką tekstów przemówień Kor-
fantego w Reichstagu i Landtagu, w czym główny 
udział miał senator B. Korfanty. Cz. Sobierajski, 
który skutecznie zabiegał o ogłoszenie roku 2009 
Rokiem Korfantego uważa, że jego postać i dzia-
łalność jest współczesnym Ślązakom zbyt mało 
znana i m.in. dlatego dąży teraz do powstania 
Instytutu Korfantego, który zajmowałby się na-
ukowym opracowaniem i upowszechnianiem jego 
dorobku oraz przybliżaniem sylwetki i roli jaką 
Korfanty odegrał w powstaniu II Rzeczpospolitej. 
Z tezą Cz. Sobierajskiego, że wiedza Ślązaków 
o działalności i zasługach Korfantego jest niedo-
stateczna, polemizował radny Romuald Niewelt, 
przytaczając m.in. wciąż żywe wśród Ślązaków 
powiedzenie, dobrze określające stosunek do tej 
postaci i jej dziedzictwa: „Korfanciok? Jo też”. 

Życie i działalność Korfantego na pewno nie 
obce są uczniom rybnickich szkół ponadgimna-
zjalnych, uczestnikom konkursu, którego laure-
atów poznaliśmy przy okazji otwarcia wystawy 
w Muzeum. Zwycięstwo Artura Wróbla z Zespo-
łu Szkół Elektryczno–Mechanicznych dowodzi, 
że również w szkole o profilu technicznym nie 
brakuje młodych ludzi, którym historia jest bliska. 
Artur brał również udział w innych konkursach 
historycznych, a zainteresowanie tą dziedziną 
zawdzięcza m. in. zachętom ojca. Potwierdza 
się prawda, że stosunek do dziejów, szczególnie 
Małej Ojczyzny, wynosi się z domu. Kolejne miej-
sca zajęli Artur Łojek z I Liceum Ogólnokształ-
cącego i Łukasz Kupiec z II LO. Wyróżnienia 
otrzymali: Bartosz Antończyk z Zespołu Szkół 
Technicznych, Szymon Data z I LO i Henryk 
Boldys z Zespołu Szkół Mechaniczno–Elektrycz-
nych. Otwarcie wystawy uświetnił występ dzieci 

ze Szkoły Podstawowej nr 16, które 
zaprezentowały śląskie piosenki.    

Jak mówili obecni na spotkaniu 
przedstawiciele Uniwersytetu III Wieku, 
będą oni zabiegać o uczczenie pamięci 
Korfantego w Rybniku poprzez umiesz-
czenie przy wylocie ulicy jego imienia, 
na skwerku naprzeciw poczty, popiersia 
tego wybitnego Ślązaka. 

(r)

Korfanciok? Jo też!

Śląski program w wykonaniu dzie-
ci z SP 16.

Zdjęcia: r

Gospodarz wernisażu sentor Tadeusz Gruszka oraz goście: prezydent Adam Fuda-
li, senator Bronisław Korfanty i radny Sejmiku Wojewódzkiego Czesław Sobierajski, 
na drugim planie przewodniczący RM Stanisław Jaszczuk.

Prof. Zygmunt Woźniczka pokazał 
Korfantego jako polityka godnego 
XXI wieku.

Wojciech Korfanty – współtwórca II Rzeczpospolitej
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Śladem Marszu Śmierci 
Miasto wraz z Muzeum, Klubem 

Inteligencji Katolickiej i harcerzami 
organizują obchody 65. rocznicy tra-
gicznej ewakuacji więźniów obozu 
w Oświęcimiu w styczniu 1945 r. 
Zainicjowany przez KIK Modlitewny 
Marsz Pamięci ruszy 31 stycznia br. 
o godz. 14.30 spod kościoła Matki Bo-
skiej Bolesnej drogą przez cmentarz, do 
kilku miejsc kaźni więźniów na terenie 
Rybnika, by zakończyć go nabożeństwem 
w kościółku św. Katarzyny i Matki Boskiej 
Różańcowej w Wielopolu. Zachęcamy do 
włączenia się w tę swoista „drogę krzyżo-
wą” mieszkańców Rybnika, szczególnie 
młodzież, dla której wydarzenie to może 
być żywą lekcją historii.



— 9 lat temu podczas międzynarodowego 
sympozjum dowiedziałem się o odbywającym się 
w Kanadzie tygodniu kariery. I wtedy przyszło mi 
do głowy żeby podobne przedsięwzięcie przenieść na 
nasz grunt — mówił w Rybniku Wojciech Kreft, 
wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Doradców 
Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej 
Polskiej. — I okazuje się, że marzenia się 
spełniają… 

Od marzeń do realizacji droga nie tak daleka,  
a efekty spore! I Ogólnopolski Tydzień Kariery, który 
odbył się w październiku ub. roku podsumowano  
w Rybniku podczas seminarium pt. „Pospolite Rusze-
nie Doradztwa Zawodowego”, jakie odbyło się w Aka-
demii Ekonomicznej. — Marzyliśmy o kilkudziesięciu 
imprezach, a w całym kraju zorganizowano ich ponad 
600! — podsumowuje W. Kreft. — Nadesłano 100 
raportów relacjonujących działania podjęte w ramach 
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery i z przyjemnością czy-
taliśmy o wielu pomysłowych inicjatywach. Raporty zo-
stały ocenione, a nagrody wręczono podczas rybnickie-
go seminarium. W gronie laureatów znalazły się szkoły, 
urzędy pracy, poradnie i ośrodki doskonalenia z całego 
kraju – Poznania, Białegostoku, Radomia, Ostródy, 
Gdyni, Kielc, Katowic, Krakowa, Wrocławia, Łodzi i in. 
Oczywiście nie wszyscy dotarli na uroczystość do Rybni-
ka, ale nie zabrakło rodzimych laureatów. Za sprawne  
i kompetentne przeprowadzenie warsztatów „Potencjał 
zawodowy a sukces w procesie rekrutacji” i „Umiejętność 
poszukiwania pracy”, a także za profesjonalną organi-
zację „Dnia otwartego dla osób niepełnosprawnych” 
nagrodę otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku.  
O udanym „Dniu otwartym” PUP–u mówił też prezy-
dent Adam Fudali podkreślając jego wymierne efekty 
– aż trzem niepełnosprawnym udało się znaleźć zatrud-
nienie. W trakcie „Dnia otwartego” odbyła się również 
debata, która miała dać odpowiedź dlaczego ofert pracy 
dla osób niepełnosprawnych jest wciąż tak mało. 

Drugim nagrodzonym była Izba Rzemieślnicza  
w Rybniku, która wspólnie z Hufcem Pracy, pod patronatem 
starosty Powiatu Rybnickiego zorganizowała spotkania  

z młodzieżą gimnazjalną. Odbyła się też konferencja  
z udziałem dyrektorów i pedagogów szkół gimnazjalnych, 
a gimnazjaliści mieli okazję poznać ciekawe zawody 
rzemieślnicze i aktualne trendy na rynku pracy. W. Kreft 
wyróżnił też ochotnicze hufce pracy oraz Rybnicką 
Platformę Poradnictwa Zawodowego, o której w samych 
superlatywach wyrażał się również prezydent A. Fudali. 
Przypomnijmy – Rybnicką Platformę Poradnictwa Za-
wodowego tworzą: Powiatowy Urząd Pracy, Rybnickie 

Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia 
Ustawicznego oraz Praktycznego i Szkolny Ośrodek 
Kariery w Rybniku, Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Czerwionce–Leszczynach, Zespół Szkół Technicznych 
i Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługowych z Rybnika, 
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna oraz rybnicka 
filia Młodzieżowego Biura Pracy OHP. Platforma… ma 
informować, doradzać i uświadamiać klientów rynku pra-
cy, a jej celem jest połączenie potencjału i doświadczeń 
osób zajmujących się poradnictwem zawodowym oraz 
osób posiadających doświadczenie w realizacji projektów 
z zakresu rynku pracy. I to właśnie Platforma… podjęła 
się organizacji Rybnickich Dni Kariery, w trakcie któ-
rych odbyły się prelekcje, spotkania, warsztaty, treningi, 
happeningi oraz inne działania propagujące planowa-
nie kariery – wszystko po to, by uświadomić ważność 
decyzji dotyczących wyboru zawodu i przyszłej pracy,  

a tym samym prze-
ciwdziałać bez-
robociu (więcej  
w ubiegłorocznym, 
październikowym 
numerze „GR”). 
Bo jak mówił  
W. Kreft ważne, 
by już w szkołach 
podstawowych 
uczyć dzieci pla-
nowania kariery  
i rozwoju zawo-
dowego. Wiado-
mo, czego Jaś się 
nie nauczy…                                                        

(S)

Projekt „Strategia do sukcesu” 
realizowany przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Rybniku został 
wyróżniony w konkursie Dobre 
Praktyki EFS 2009. Dzięki temu 
zyskał prawo posługiwania się 
tytułem „Najlepsza inwestycja  
w człowieka 2009”.

D o b r e 
Praktyki EFS 
t o  k o n k u r s 
s k i e r o w a n y 
do instytucji 
realizujących 
przedsięwzię-
cia współfi-
n a n s o w a n e  
z Europejskie-
go Funduszu 
Społecznego. 

Jego głównym celem jest ukazanie,  
w jaki sposób unijne środki trafiają do 
przeciętnego człowieka i jak zmieniają 
jego życie.

Na ogłoszony w ub. roku kon-
kurs  wpłynęły  274 zgłoszenia  
z całego kraju. Ostatecznie jury wy-
łoniło 15 projektów, które uzyskały 
tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 
2009”. Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się podczas konferencji „Efekty 
i wyzwania Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Polsce”, zorganizowanej 
w grudniu ub. roku przez Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego. Wśród 
zwycięzców znalazła się „Strategia do 
sukcesu” realizowana przez PUP, na 
którą rybnicki urząd pracy pozyskał 
niemal 5 milionów zł. Celem projektu 
było podniesienie poziomu aktywności 
zawodowej oraz zdolności do zatrud-
nienia osób pozostających bez pracy, 
jak również stworzenie warunków 
dla rozwoju aktywności zawodowej  
w regionie. Odbiorcami pomocy ofe-
rowanej w ramach przedsięwzięcia 
byli bezrobotni zarejestrowani w PUP  
w Rybniku. W ramach „Strategii do 
sukcesu” wsparciem zostało objętych 
1141 uczestników, którzy skorzystali 
głównie ze staży, przygotowań zawodo-
wych, szkoleń i jednorazowych środków 
na podjęcie działalności gospodarczej. 
Dodatkowo osoby bezrobotne zostały 
objęte wsparciem z zakresu poradnictwa 
zawodowego i pośrednictwa pracy.

(D)

Pospolite 
ruszenie

Wyróżnienie dla PUP

Najlepsza 
inwestycja 

w człowieka

Wyróżniono też Rybnicką Platformę Poradnictwa Zawodowego, którą tworzy kilka placówek.  Zdjęcia: s

Prezydent Adam Fudali wręcza nagrodę Teresie Bierzie, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy. 
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Podwójna Wigilia
W największej rybnickiej dzielnicy dwu-

krotnie przygotowywano stoły wigilijne, przy 
których zasiedli starsi i samotni mieszkańcy 
Maroka–Nowin. 

W przedświątecznych spotkaniach wzięło 
udział niemal dwustu seniorów, z których wielu 
po raz pierwszy zdecydowało się na skorzystanie 
z zaproszenia samorządowców z Rady Dzielnicy 
oraz działającego w niej Stowarzyszenia Przy-
jaciół Dzielnicy Maroko–Nowiny „Tu żyję, tu 
mieszkam”. 

Już od jedenastu lat siłą sprawczą całego przed-
sięwzięcia jest Maria Polanecka–Nabagło, rybnic-
ka radna, niezwykle zaangażowana w pracę RD 
Maroko–Nowiny. To głównie ona dociera do sa-
motnych mieszkańców liczącej ponad dwadzieścia 
cztery tysiące mieszkańców dzielnicy. Współpra-
cuje z administracjami osiedli i ośrodkiem opieki 
społecznej. O samotnych myśli nawet wtedy, gdy 
jest w kościele. — Gdy w trakcie nowenny zauważę 
wdowy, podchodzę do nich i pytam czy chciałyby 

skorzystać z zaproszenia na spotkanie opłatkowe. 
Poza tym jestem marokanką, mieszkam tu od 
urodzenia i wielu ludzi pamiętam... To największa 
dzielnica, z największą liczbą osób samotnych. Wy-
patruję, zagaduję i zapraszam, a niezdecydowanych 
przekonuję — wyjaśnia 
pani Maria, która już 
w październiku dro-
biazgowo przygoto-
wuje listę, uzupełnia ją 
o  nowe nazwiska 
i dociera do kolejnych 
osób. Przyznaje, że 
czasem trudno jest 
zdobyć zaufanie nie-
których mieszkańców. 
Ale są również osoby 
otwarte, które chętnie 
na dzielnicowy opłatek 
przychodzą. — Bardzo 
się cieszę, że w tym roku 
po raz pierwszy udało 
się nam zorganizować 

aż dwa spotkania — przyznaje. W pierwszym 
z nich, przygotowanym w Zespole Szkół nr 3, 
przy wigilijnym stole zasiedli mieszkańcy osiedla 
Nowiny i sąsiadujących z nim prywatnych domów. 
— Mówi się, że panów trudno jest z domu wycią-

W świątecznym nastroju...
Na przełomie grudnia i stycznia wiele placówek, instytucji czy stowarzyszeń organizuje spotkania 

dla osób starszych, samotnych i mniej zasobnych, by również mogli zaznać świątecznego ciepła. 

Opłatek 
dla bezdomnych 
Ponad sto osób, podopiecznych Ośrod-

ka Pomocy Społecznej w Rybniku wzięło 
udział w przedświątecznym opłatkowym 
spotkaniu, zorganizowanym w restauracji 
„Capri”. Byli wśród nich ludzie samotni 
i bezdomni korzystający z różnych form 
wsparcia OPS. Osoby takie szczególnie 
w czasie świąt potrzebują towarzystwa 
innych ludzi...

Przed posiłkiem składającym się z tradycyjnych 
potraw wigilijnych życzenia złożyli im prezydent 
Adam Fudali oraz przewodniczący Rady Miasta 
Stanisław Jaszczuk, a modlitwę poprowadził pro-
boszcz parafii Królowej Apostołów ks. Konrad 
Duk. Opłatkiem z obecnymi podzielili się rów-
nież przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej Jerzy Lazar, dyrektor MOPS Jerzy 
Kajzerek i pracownicy tej instytucji oraz obecni 
na spotkaniu dziennikarze.

Losy wielu z osób, dla których ten posiłek był 
jedyną „wigilią”, mogą być inspiracją niejednego 
„dołującego” artykułu. W trudnej życiowej sytu-
acji znaleźli się z wielu powodów: zawinionych 
i niezawinionych. Nieporadność życiowa, do-

konywanie złych wyborów, niskie kwalifikacje, 
brak wsparcia w rodzinie i przyjaciołach, cho-
roba, a wreszcie alkohol i inne uzależnienia, to 
wspólny mianownik wielu takich życiorysów. 
Małgorzata, po śmierci konkubenta, nie ma 
środków do życia, bo nie wypracowała emerytu-
ry. Nie płaci czynszu, czeka na decyzję o dotacji 
mieszkaniowej. Ma jednak dzieci, z którymi 
parę dni później zasiadła do Wigilii. Wiesława 
takiego szczęścia nie ma – dzieci są daleko, 
„w świecie”. Mieszka w lokalu socjalnym, dosta-
je „z opieki” 150 zł. Adam, jeszcze w sile wieku, 
jest zarejestrowany jako bezrobotny, ale bez  
zasiłku, nie potrafi znaleźć pracy. Czesław, który 
ponad 20 lat pracował w górnictwie, przyznaje, 
że robotę stracił z powodu alkoholu, teraz czeka 
aż skończy „pięćdziesiątkę”, by dostać emery-
turę. Był jednym z ekipy bezrobotnych, która 
remontowała mieszkanie przy ul. Długosza, ale 
już nie ma prawa w nim mieszkać. Pozostał mu 
dom Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 
w Przegędzy. Anna ma rentę i zasiłek pielęgna-
cyjny, ale dużo pieniędzy idzie na lekarstwa, bo 
leczy się psychiatrycznie... I Tadeusz: twierdzi, 
że wrócił niedawno z zagranicy, 
gdzie pracował na budowach, 
a wcześniej w przemyśle nafto-

wym. Mówi, że nocuje po klatkach, myje się 
u znajomych... 

Ile ludzi, tyle dramatów. Tu przyszli by zjeść 
i po prostu pobyć trochę z innymi ludźmi. 
A przy wyjściu czekały na nich świąteczne paczki. 
Spotkanie uprzyjemniły dorosłym jasełka w wy-
konaniu grupy „Rodzina”, złożonej z 14. dzieci 
z rodzin zastępczych, dla których utrata więzi 
z biologicznymi rodzicami również była dramatem. 
Dziś biorą udział w dużym projekcie obejmującym 
150 rybnickich rodzin zastępczych „W drodze do 
domu”, na realizację którego otrzymały dotację 
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w 
którego ramach przygotowały m.in. jasełka. Jak 
mówi ich opiekun z Działu Pomocy Dziecku 
i Rodzinie MOPS Krzysztof Kutryb, dzieci są 
twórcze, chętnie występują i przygotowane przez 
nie przedstawienie zostało kilkakrotnie w Rybniku 
wystawione. Być może dzięki temu, że dzieci zna-
lazły rodziców zastępczych, nigdy nie znajdą się na 
takim spotkaniu jako jego uczestnicy…

(r)

Ośrodki pomocy społecznej świadczą kilka rodzajów wsparcia: zasiłki stałe dla osób o orze-
czonym stopniu niepełnosprawności i osób w wieku emerytalnym, które z różnych względów 
świadczeń emerytalnych nie wypracowały – taki zasiłek może wynieść maksymalnie 440 zł; 
zasiłki okresowe dla osób długotrwale bezrobotnych i osób oczekujących na świadczenia 
z ZUS–u; zasiłki celowe – m.in. na opał, odzież itp.; dofinansowanie do zakupu żywności. 
Przyznanie wsparcia jest poprzedzone wywiadem pracowników opieki społecznej. 

W Maroku–Nowinach wigilijne stoły przygotowano dwukrotnie.                        Zdj.: d

Wigilijnemu spotkaniu towarzyszyły jasełka.
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gnąć. Ale to nieprawda. Kiedyś chodziłem z zięciem 
na spotkania emerytów i na wycieczki. Dzisiaj razem 
z dwoma sąsiadami przyszedłem na to przedświą-
teczne spotkanie — przyznaje Henryk Musiolik, 
jeden z niewielu obecnych na spotkaniu mężczyzn. 
Wśród gości była również ponad dziewięćdziesię-
cioletnia Marianna Nawroth, jedna z najstarszych 
uczestniczek tego wyjątkowego wieczoru.

Z kolei w sali Rybnickiego Centrum Edukacji 
Zawodowej, gdzie spotkali się mieszkańcy po-
łudniowej części dzielnicy, zasiadła pani Janina 
Dziuba, najstarsza mieszkanka Maroka–Nowin, 
która w grudniu ub. roku ukończyła 95 lat. Pani 
Janina przyjechała na spotkanie w towarzystwie 
syna, na co dzień kapitana Boeninga B–767 
Polskich Linii Lotniczych, który wraz z nią przed 
trzema laty zamieszkał na terenie dzielnicy. 

W przedświątecznych spotkaniach tradycyjnie 
wzięli również udział przedstawiciele władz mia-
sta: prezydent Adam Fudali, wiceprezydent Ewa 
Ryszka, przewodniczący Rady Miasta Stanisław 
Jaszczuk, radni, przedstawiciele Rady Dzielnicy 
oraz stowarzyszenia „Tu żyję, tu mieszkam”, 
a także dyrektorzy placówek, które seniorów 
ugościły. Do wspólnej modlitwy zaprosił ks. prałat 
Franciszek Skórkiewicz, a o świąteczny nastrój 
zadbał zespół „Adagio” pod kierunkiem Mireli 
Szutki oraz pracownicy szkolnych kuchni, którzy 
przygotowali tradycyjne wigilijne dania.         (D)

Najpopularniejsze polskie 
kolędy wyśpiewali też uczest-
nicy spotkania, jakie już po 
raz 10 odbyło się w dzielnicy 
Smolna. Tym razem ze względu 
na ilość osób, spotkanie pod 
hasłem „Smolnioki kolędują” odbyło się 
w odświętnie przystrojonej sali gimnastycznej 
SP nr 2, gdzie przedstawiciele Rady Dzielnicy 
– Gabriela Pierchała i Kazimierz Salamon po-
witali 140 uczestników. Wśród biesiadujących 
byli m.in. dyrektorzy szkół znajdujących się 
w dzielnicy i przedstawiciele sponsorów, bez 
pomocy których trudno dziś myśleć o udanej 
imprezie dla mieszkańców dzielnicy. O dobre 
humory zadbał Andrzej Potępa z zespołem, 
czyli „Książę Lipin i przyjaciele”. Znani z po-
pularnego programu rozrywkowego „Sobota 

w Bytkowie” artyści wyśpiewali kolędy, a także 
popularne piosenki i operetkowe przeboje. 
Bawiących się Smolnioków odwiedził też pre-
zydent Adam Fudali i wiceprezydent Michał 
Śmigielski. W organizację tegorocznego 
kolędowo–noworocznego spotkania włączyli 
się Bank DB Kredyt i firma „Gregor”, a na 
mieszkańców dzielnicy, których nie odstraszyła 
nawet śnieżyca, czekały słodki poczęstunek 
oraz pyszny bigos, wspólne kolędowanie i… 
długie smolnioków rozmowy. 

(S)

Kolędy na dwa głosy
Wieczorem kolędowym i kulinarnym 

Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych w 
Rybniku zakończyło realizację projektu 
pod nazwą „Transgraniczne partnerstwo 
– integracja poprzez sztukę”, współfi-
nansowanego przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego oraz budżet pań-
stwa w ramach programu „Przekraczamy 
granice” 

Do udziału w dwuetapowym projekcie SOM 
zaprosiło Szkołę Artystyczną w Hlucinie 
w Czechach. Uczniowie obu placówek wystą-
pili we wspólnym koncercie z okazji Święta 
Niepodległości 11 listopada (o czym pisaliśmy 
w „GR” w listopadzie ub. roku), zaś druga 
odsłona projektu miała formę rodzinnego 
spotkania w siedzibie SOM przy ul. Białych, 
gdzie zaproszono gości z Czech. Koncert 
kolęd i pastorałek szybko przekształcił się 
w  śpiewacze „pospolite ruszenie” i wza-
jemną naukę: goście z Hlucina uczyli się 
naszej pięknej kolędy „Lulajże Jezuniu”, 
sami rewanżując się nauką jednej z wła-
snych, równie pięknych pieśni bożonaro-
dzeniowych. Gospodarze zaprosili też do 
degustacji naszych śląskich potraw wigilij-
nych: moczki, makówek, pierników i innych 
słodkości. Atmosfera była naprawdę ciepła 
i pięknie wprowadziła obecnych w świątecz-
ny nastrój. Jak mówi dyrektor SOM Łucja 
Stawarska, projekt się skończył, ale wszyst-

Rybnicki św. Mikołaj znów zawitał na Ukrainę, przywożąc 
ok. 3 ton darów, z których udało się zrobić blisko 350 pa-
czek, wartości w sumie ok. 18 tys. zł. Otrzymali je parafianie 
kościoła w Przemyślanach koło Lwowa oraz kilku mniejszych 
parafii, którymi opiekuje się polski duchowny, ks. Piotr Smolka. 
W rolę „świętych” wcielili się nie po raz pierwszy Ireneusz Jajko 
z RD Zamysłów oraz Wiesław Sojka, którzy również, nie bez 
problemów, dary przez granice przewieźli. Organizatorem akcji 
było Międzynarodowe Stowarzyszenie Współpracy Rybnik–Eu-
ropa, zaś środek transportu udostępnił Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, którego dyrektorem jest Rafał Tymusz, jednocześnie 
szef sekcji wschodniej stowarzyszenia.

Dary pochodziły od sponsorów, których do hojności nama-
wiał I. Jajko, pozyskując od darczyńców nie tylko żywność, leki, 
artykuły szkolne i środki czystości, ale i… dwa rowery. Do akcji 
włączyli się samorządowcy z Popielowa, Chwałowic, Radziejowa 
i Rybnika–Północ. W. Sojka postarał się o urządzenia do montażu 
ogrzewania w dwu domach. Dary „w naturze” zebrali również 
członkowie Stowarzyszenia Rybnik–Europa.

Mieszkańcy tej części Ukrainy, w tym wiele rodzin o polskich korzeniach, wciąż potrzebują 
pomocy, dlatego to zapewne nie ostatnia tego typu akcja Stowarzyszenia.                             (r)  

Smolnioki
kolędowali

Mikołaj na Ukrainie

Załadunek darów.

Kolędowe pospolite 
ruszenie... 

Zdj.: r

ko wskazuje na 
to, że przyjaźń 
z  h l u c i ń s k ą 
szkołą pozosta-
nie. 

(r)
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Podobno tej nocy wszystko może się zdarzyć, ożywają nawet figury w stajence. Takie 
cuda to tylko… w Chwałęcicach, w podziemiach kościoła św. Jana Nepomucena.

Już w wigilijną noc, tuż po Pasterce oraz w kolejne dni Bożego Narodzenia, mieszkań-
cy mieli możliwość „…przywitać Pana”. Wystarczyło wejść do „groty” i wdrapać się na 
mostek tuż obok „starego młyna”, nad płynącą rzeczką, by zajrzeć do naturalnych rozmia-
rów szopki, w której zamiast tradycyjnych figurek znalazły się żywe postaci oraz zwierzęta. 
W rolę Świętej Rodziny wcieliło się kolejno 6 małżeństw z dziećmi w różnym wieku, a bi-
blijnym postaciom towarzyszyły… kucyk, osiołek i kozy. Nie zabrakło także spoglądających 
„z wysokości” (i to dosłownie!) aniołków oraz pasterzy, „...którzy trzód swych strzegli”. Było co 

oglądać…
Żywa szopka pojawiła się w Chwałęcicach już po 

raz drugi, a do nietypowego przeżywania świąt Bo-
żego Narodzenia namówił mieszkańców proboszcz 
tamtejszej parafii ks. Grzegorz Jagieł. Wspólna 
inicjatywa lokalnej społeczności cieszyła się zain-
teresowaniem nie tylko mieszkańców tej dzielnicy 
i miasta, ale też i innych okolicznych miejscowości, 
którzy z zaciekawieniem przyjeżdżali, by zobaczyć co 
wydarzyło się w odległym Betlejem: — W trakcie dwóch 
dni odwiedziło nas ok. 2 tys. osób nie tylko z rybnickich 
dzielnic, ale też z Lysek, Raciborza, Wodzisławia, Pszo-
wa, Jejkowic… — wylicza ks. G. Jagieł i zapowiada, 
że kolejna żywa szopka w Chwałęcicach będzie jeszcze 
większa i ciekawsza, a atrakcją będą zwierzęta, które 
będą swobodnie chodziły wśród zwiedzających. Ponow-
nie powstanie też „żłóbkowa kawiarenka”. Niestety, 
żeby to wszystko zobaczyć trzeba będzie poczekać do 
kolejnych świąt. Z chęcią zaczekamy!                    (S)

Na noworoczne spotkanie zaproszenie 
prezydenta Adama Fudalego oraz 
prezesa Izby Przemysłowo–Handlowej 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 
Andrzeja Żylaka przyjęli przedstawiciele 
środowisk gospodarczych subregionu, ale 
także parlamentarzyści i samorządowcy. 
Przed ratuszem gości powitała Orkiestra 
Dęta kop. „Chwałowice”.

Zarówno samorząd gminny, jak i gospodar-
czy mają wspólny cel: rozwój miasta, w którym 
nie tylko dobrze się żyje, ale i robi dobry biz-
nes. Po toaście i wzajemnie złożonych sobie 
życzeniach pomyślności w Nowym Roku, o 
tej właśnie zbieżności interesów rozmawiano 
w muzealnych salach oraz kuluarach.

Doceniając zaangażowanie kadry urzędni-
czej w proces rozwoju miasta, Piramidą Wie-
dzy, Fachowości i Przyjaźni „Ślonsko Hołda 
– Charlotte” Izba uhonorowała zastępców 
prezydenta Rybnika: Joanną Kryszczyszyn 
(która ze względu na rekonwalescencje po 
wypadku nie mogła nagrody odebrać), Ewę 
Ryszkę i Michała Śmigielskiego. 

Z kolei z okazji obchodzonych jubileuszy 
Honorowym Medalem Izby wyróżniono: 
z okazji jubileuszu 80–lecia: Bank Polska Kasa 

Opieki S.A. Oddział w Rybniku; z okazji jubile-
uszu 60–lecia: ARBET; z okazji jubileuszu 30–
–lecia: Przedsiębiorstwo HAMMER Sp. z o.o., 
RODLEW; z okazji jubileuszu 25–lecia: 
P.P.H.-U. KONSEK Sp.J.; z okazji jubileuszu 
20-lecia: PPUH “AUTO–LUX”, Przedsię-
biorstwo GAWINEX Sp. z o.o., Kwiaciarnia 
DZIWOKI–RYSZKA Katarzyna Ryszka–
–Dziwoki, „LUBAR” B.K.M. Mężyk Sp.J., 
PPH UTEX Sp. z o.o.; z okazji jubileuszu 
15–lecia: AWIM INWEST, BEARING Sp.J., 
BUDO–ZBYT Sp. z o.o., DOMAR Sp. J. 
Zofia Zagórska, Maciej Rataj, ESKA Maria 

Alejska, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„POMEX” Sp. z o.o., PROM–DRAGON 
Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„SULMEX”, „SYGNAŁY” S.A., ZAS S.C. 
Agencja Ubezpieczeniowa; z okazji jubileuszu 
10–lecia: Magro International Sp. z o.o., Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Rybniku, Zarządzanie Marek Brożyna.

Spotkanie towarzyskie, w tym zwiedzanie 
muzealnej ekspozycji, uprzyjemnił rybnicki 
zespół  „Kurcband”, proponując muzykę 
w klimatach jazzowych. 

(r)

Noworoczna
integracja 

Pójdźmy wszyscy do stajenki…

Święta rodzina jak żywa…, a w rolę Jezuska wcieliło się kolejno 
kilkoro dzieci m.in.… ośmiomiesięczna Julka.              Zdj. s.

Uhonorowani przez Izbę przedstawiciele samorządu oraz biznesu.              Zdj.: Wydz. Promocji i Informacji UM

O najstarszych mieszkańcach Zebrzy-
dowic pamiętali również członkowie tam-
tejszej Rady Dzielnicy, którzy już po raz 
szósty zaprosili zebrzydowickich seniorów 
do udziału w noworocznym spotkaniu.  

Tradycyjne spotkanie seniorów zaplanowano 
na koniec stycznia, a samorządowcy z Zebrzy-
dowic liczą na to, że wzorem lat ubiegłych, 
uroczystość będzie cieszyła się sporą frekwencją. 
— Kiedy po raz pierwszy organizowaliśmy to 
spotkanie, obawiałam się, czy ktoś przyjdzie. Od 
tego czasu, co roku z naszego zaproszenia korzysta 
niemal sto osób. To jedna z niewielu okazji dla 
najstarszych mieszkańców naszej dzielnicy, by 
się spotkać, porozmawiać i powspominać stare, 
dobre czasy. Wiem, że na te spotkania czekają 
cały rok — mówi Teresa Knura, przewodnicząca 
zarządu dzielnicy. 

Zacnym gościom, którzy w ostatnich dniach 
stycznia zgromadzą się w Szkole Podstawowej 
nr 12, towarzyszyć będą przedstawiciele władz 
samorządowych i duchowieństwa, a także dzieci 
z zebrzydowickiej placówki, które specjalnie na 
tę okazję przygotowały interesujący program 
artystyczny. Organizatorzy spotkania zapo-
wiadają, że nie zabraknie również słodkiego 
poczęstunku, kolędowania, śląskich opowieści, 
a nawet tańców przy dobrej muzyce.

(D) 

Wspomnień czas
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Spektakl w wykonaniu uczniów chwałowic-
kiego Gimnazjum nr 3 jak zwykle obejrzeli 
rodzice, goście, nauczyciele oraz absolwenci 
szkoły, w tym całkiem spore grono młodych 
ludzi, którzy w minionych latach występowali 
w jasełkach autorstwa Ewy Tyl. I trudno się 
dziwić – wielu zastanawia się co ciekawego tym 
razem wymyśliła anglistka, która co roku zaska-
kuje nowym spojrzeniem na znaną wszystkim 
opowieść o Bożym Narodzeniu. Tym razem 
diabeł z aniołkiem na naszych oczach stoczyli 
pojedynek dobra ze złem, który oczywiście za-
kończył się zwycięstwem tego drugiego i znanym 
skądinąd stwierdzeniem „… melduję, że zadanie 
zostało wykonane!”. Nie zabrakło wyśpiewanych 
przez uczniów kolęd i dynamicznego tańca 
z choreografią wymyśloną przez same gimna-
zjalistki, a także Trzech Króli, Heroda i Świętej 
Rodziny oraz rubasznych pastuszków, którzy 
pokłonili się nowonarodzonemu. — Bądźże 
pochwalony najjaśniejszy Panie, co na świat 
przyszedłeś w ubogiej stajence. Przyniosłem 
z baranka skórki na posłanie, by Cię nie uwierał 
ten żłobek już więcej — mówi jeden z pasterzy. 
Przedstawienia jasełkowe przygotowały E. Tyl 
i Alicja Grosman wraz z klasami II A i III A. 
Było co oglądać, a wśród widzów byli również 
prezydent Adam Fudali oraz przewodniczący 
zarządu Rady Dzielnicy Chwałowice Andrzej 
Wojaczek.  

Swoje przedstawienie jasełkowe pokazali 
też uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21. 
Widowisko pt. „Mała kolęda” miało charakter 
musicalu co wyróżniało go na tle innych podob-
nych przedsięwzięć, a wystawiono go w kościele 
NSPJ w Niedobczycach. Spektakl powstał na 
podstawie tekstu siostry Katarzyny Guźniczak, 

oprawę muzyczną przygotował 
Sebastian Pytlik, zaś nad całością 
czuwała siostra Barbara Krzy-
kawska. „Mała kolęda” i spektakl 
chwałowickich gimnazjalistów 
z sukcesami zakończyły udział 
w X Przeglądzie Widowisk Bo-
żonarodzeniowych, jaki odbył się 
w Domu Kultury w Chwałowicach. 
A w jasełkowej rywalizacji wzięły 
udział gimnazja i szkoły podsta-
wowe z Rybnika, Jankowic, Lysek, 
Gołkowic i Świerklan. Jurorzy 
Izabela Karwot, Bożena Paczuska 
i Mirosław Ropiak postanowili 
przyznać dwa pierwsze miejsca 
Specjalnemu Zespołowi Szkolno–
–Przedszkolnemu „Szkole Życia” 
oraz właśnie Szkole Podstawowej 
nr 21. W kategorii gimnazjów 
przyznano jedynie wyróżnienia, 
a otrzymali je m.in. Gimnazjum 
nr 3, Zespół Szkół Urszulańskich 
i grupa „Rodzina” reprezentująca 
Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie 
z Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Swoją interpretację wydarzeń 
z Betlejem przedstawili również 
uczniowie Społecznej Szkoły 
Podstawowej, a widzami byli 
pensjonariusze Miejskiego Domu 
Pomocy Społecznej. Młodzi lu-
dzie wyśpiewali też kilka kolęd 
i podarowali seniorom pamiątko-
wy witraż wykonany przez jedną z uczennic. Jak 
mówią nauczycielki SSP – Izabela Mencel, Gra-
żyna Krząkała i Katarzyna Smołka społeczność 

szkoły kierowała się przesłaniem: „...i dajmy 
ludziom na całym świecie, co nam przyniosło 
od Boga dziecię”.                                           (S)

Nie tylko dobrze nam znane, najpiękniejsze polskie kolędy, ale również 
pastorałki w śląskiej gwarze napisane przez Mariana Makulę, z muzyką 
Katarzyny Gaertner usłyszeli uczestnicy koncertu, jaki odbył się w kościele 
w Chwałęcicach.   

„Hej, maluśki Jezusku, kaj ty nupel mosz. Hej, leżysz se na brzuszku małyś jak tyn 
grosz …” śpiewali na rockową nutę soliści z „Ferajny Makuli” wraz z chórem z ko-
ścioła św. Barbary z Rudy Śląskiej – Bykowiny. Artyści wykonali również popularne 
polskie kolędy, a do wspólnego śpiewania zachęcali publiczność, która żywiołowo 
reagowała szczególnie na gwarowe pastorałki Makuli. A była w nich mowa o Małym 
Marianku, co „...spod choinki podbiero gyszynki i podjado maszkety”, o „Paulku 
co z badywanny żywe karpie chyto”, o Wiliji i Pastyrce. Powiało świętami… 

(S)

„To Bóg się narodził 
   w tej małej dziecinie” 

Widowisko pt. „Mała kolęda” w wykonaniu uczniów SP nr 21 pokazano 
w kościele NSPJ w Niedobczycach.

W Gimnazjum nr 3 na naszych oczach odbyła się walka dobra ze złem.

O Jezusku bez nupla

Jasełka Społecznej Szkoły Podstawowej sprawiły radość seniorom. 
Zdj.: arch. org.

Kiedyś Michaś i Lucek studiowali razem anielistykę. Potem ich drogi 
się rozeszły, a jeden z nich rozpoczął pracę dla konkurencji. Anioł Michaś 
i diabeł Lucek są bohaterami kolejnych jasełek wystawionych w Gimnazjum 
nr 3, a napisanych przez anglistkę Ewę Tyl. Nie było to jedyne szkolne 
widowisko bożonarodzeniowe, gdyż uczniowskie jasełka cieszą się niemalejącym 
zainteresowaniem. Ba, w naszym mieście odbywa się nawet ich przegląd.  
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Siarczysty mróz nie zmroził 
członków dziecięco–młodzie-
żowego zespołu folklory-
stycznego z Jaworzynki. „Mali 
Zgrapianie” grali, śpiewali 
i tańczyli i udowodnili, że gó-
rale mają krzepę, hej!  

Elfy robiły wszystko, by rozgrzać najmłodszych rybni-
czan, którzy w mroźne, zimowe popołudnie stawili się na 
Rynku. W zabawach i konkursach towarzyszył im Święty 
Mikołaj, który również zawitał do krainy Elfów. Spektakl 
wystawiła grupa teatralna prowadzona przez Izabelę 
Karwot.

Na początku listopada na regionalne eliminacje Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Będzinie zgłosiło się ponad 30 solistów, 
zespołów, grup wokalnych i chórów z ca-
łego regionu. Po ich przesłuchaniu w DK 
w Chwałowicach jury w składzie Lidia 
Blazel–Marszolik, Iwona Remiorz i Michał 
Wojaczek zakwalifikowało do finału w 
Będzinie 3 zespoły. Wyróżniono też kil-
kanaścioro wykonawców, którzy pojawili 
się na rynkowej scenie, a był wśród nich 
rybniczanin Rafał Kozik, uczeń Gimnazjum 
nr 12. Na zdjęciu jedna w wyróżnionych, 
Michalina Gieraszak z Żor. 

Rybn i ck i  z e spó ł  „The 
October Leaves”, hołdujący 
nurtowi muzycznemu „brit-
pop” rozkręcił marznącą publiczność, 
a młodzi ludzie bawili się na całego 
udowadniając, że gitarowe brzmienie 
to jest to!

Dynamiczny, świetny koncert 
dała Marysia Sadowska, duża 
indywidualność polskiej sceny 
estradowej, chyba nie do końca 
w Rybniku doceniona, może ze 
względu na dość wczesną porę 
koncertu.

Jak mówili handlowcy, 
najlepszym dla nich cza-
sem na Jarmarku Bożona-
rodzeniowym były week-
endowe wieczory, gorzej 
było w dni powszednie. 
Powodzeniem cieszyły się 
świąteczne ozdoby, biżu-
teria, oryginalne wyroby 
regionalne, a także „mała 
gastronomia”, w tym grza-
niec czy słodkie wypieki. 
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Drugi weekend „Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania”, zorganizowanego po raz 
pierwszy „wielkiego świętowania” na Rynku, upłynął w prawdziwie zimowej i mroźnej aurze. Nie 
zniechęciło to rybniczan, którzy szczególnie licznie pojawili się na Rynku w czasie wieczornych 
atrakcji. Zainteresowaniem cieszyły się również koncerty adwentowe i kolędowe w rybnickich 
świątyniach i placówkach kultury, a rekord frekwencji odnotowano na wieczorze noworocznym 
z „Golec u’ Orkiestrą” w kościele św. Jadwigi w dzielnicy „Maroko – Nowiny”.

Wielkie świętowanie



Przed sporą już widownią swoje przeboje oraz kolędy i piosenki świąteczne 
zaprezentował rodzinny duet Andrzeja i Mai Sikorowskich. Scena była ocie-
plana gazowymi grzejnikami i rurami tłoczącymi ciepłe powietrze, jednak 
lider zespołu „Pod Budą” uważa, że śpiewanie na mrozie jest szkodliwe dla 
gardła. Wykorzystał zatem dodatkowo zalety grzańca, którym delektował 
się w towarzystwie Lecha Gęborskiego z Rybnickiego Bractwa Kurkowego, 
inicjatora akcji „Motocykl ratowniczy dla Rybnika”.

Podtrzymując skautowską tradycję dzielenia się 
Betlejemskim Światełkiem Pokoju, harcerze rybnickiego 
hufca ZHP przekazali ogień zapalony w Grocie Bożego 
Narodzenia prezydentowi Adamowi Fudalemu. Aktowi 
temu towarzyszyła modlitwa ks. dziekana Karola Mate-
ry. Wkrótce ogień zapłonął w dziesiątkach lampionów 
zgromadzonych na Rynku harcerzy, którzy ponieśli 
go dalej...

Przedświąteczną hojność rybniczan wykorzystali organizato-
rzy kwesty na zakup motocykla ratunkowego. W rolę kwestarzy 
wcielili się m.in. prezydent Rybnika i jego zastępcy, wicemiss 
Polonia Judyta Mojżesz, Adam Drewniok z zespołu „Carrantu-
ohill”, członkowie kabaretu „Noł Nejm”, dziennikarze lokalnych 
mediów i członkowie sztabu akcji „Motocykl ratunkowy dla 
Rybnika”. By zachęcić mieszkańców do przyłączenia się do 
akcji, tygodnik „Nowiny” przygotował wiele „porcji” pachną-
cego sianka pod obrus na wigilijnym stole, które kwestujący 
wręczali wrzucającym pieniążki do puszek. Można też było 
otrzymać choinki prosto z wozu. Akcja „Sianko” przyniosła 
ponad 2 tys. 200 zł. 

Przypomnijmy, że inicjatorem zbiórki pieniędzy na mo-
tocykl ratunkowy jest Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika. 
Dotąd udało się uzbierać ponad 42 tys. zł co stanowi 
ponad 50% kwoty potrzebnej na sam pojazd, a dodać 
jeszcze trzeba środki na jego wyposażenie.

Po raz pierwszy w historii Rybnika w przedświąteczną niedzielę każ-
dy chętny mógł na Rynku skosztować wigilijnych dań. Przygotowano 
2 tys. porcji barszczu z uszkami, smażonej ryby z ziemniakami i ka-
pustą z grzybami oraz moczki. Do stoiska, gdzie potrawy wydawano, 
ustawiła się długa kolejka, a wspólny posiłek, zdaniem konsumują-
cych – bardzo smaczny – można było zjeść również na siedząco przy 
stołach wokół rynkowej choinki.
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Co to się działo, co się działo! Kościół św. Jadwigi Śląskiej 
na Nowinach pękał w szwach już w czasie wieczornego 
nabożeństwa w sobotę 9 stycznia, po którym miała wystą-
pić „Golec u’Orkiestra”. Nadzieję na pełen wrażeń wieczór 
górale z Milówki spełnili z nawiązką. Za przyzwoleniem ks. 
proboszcza Franciszka Skórkiewicza ołtarz kościoła zmienił 
się w profesjonalną scenę z ogromnym telebimem w tle. 
Golcowie dali wspaniały, pełen dobrej energii koncert, 
grając i śpiewając ku chwale Pana. Instrumentarium wzbo-
gacili o ledwo mieszczące się na scenie trąbity, pasterskie 
dzwonki i rogi. Koncert rozpoczął się od życzeń noworocz-
nych prezydenta Adama Fudalego i, o wiele dłuższych, bo 
góralskich, Pawła Golca, a zakończył błogosławieństwem 
ks. proboszcza, któremu artyści nie odmówili… bisu. To był 
naprawdę mocny i przyjęty prawdziwą owacją ostatni akord 
„Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania”.

13–metrowa choinka pochodziła z posesji jedne-
go z rybniczan. Po ścięciu drzewka (po otrzymaniu 
pozwolenia) przez miejskie służby rybniczanin 
przekazał je, by upiększyło świąteczny Rynek. 
Drzewko zyskało nowe, bardziej bezpieczne i ener-
gooszczędne oświetlenie typu LED, podobnie było 
w przypadku świątecznej bramy i imponującego 
świetlnego anioła, na tle których wiele osób chęt-
nie robiło sobie pamiątkowe fotografie. 

•••
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Podsumowując: współfinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego „wielkie świętowanie” na Rynku 
było wydarzeniem dobrze przyjętym przez 
mieszkańców miasta i wiele osób spoza Rybni-
ka, które specjalnie do nas przyjechały. Trudno 
porównywać „Rybnickie Boże Narodzenie 
i Kolędowanie” z podobnymi wydarzeniami 
o wieloletniej tradycji w dużych miastach 
europejskich jak Berlin czy Bruksela, ale, jak na 

naszą skalę, można je uznać za udane. Jeśli im-
preza zostanie powtórzona, warto skorzystać 
z doświadczeń przełomu 2009 i 2010 roku: np. 
rodzice narzekali na zbyt wysokie ceny przejaz-
du karuzelą, a handlowcy na nieliczną klientelę 
poza weekendami, niewielka była frekwencja 
na występach przed godziną 17.00.     

Dzięki temu przedsięwzięciu świąteczny 
nastrój był odczuwalny wcześniej i mocniej, wy-
stąpiły gwiazdy, ale był również czas i miejsce 

dla zaprezentowania się zespołów lokalnych, 
związanych z miejskimi placówkami kultury. 
Podziwiano nową iluminację, było po prostu 
bardziej radośnie...

Podziękowania należą się inicjatorom impre-
zy z magistratu oraz wszystkim, którzy przy-
czynili się do jej realizacji czyli poszczególnym 
placówkom kultury odpowiedzialnym za ko-
lejne odsłony tego wydarzenia. Byliśmy blisko 
i wiemy, że nie żałowali ani sił ani czasu... 

Patronat medialny:Zdjęcia: (S), (D), (r)

P o  n o w y m 
roku wydarzenia 
artystyczne prze-
niosły się do ryb-
nickich świątyń, 
gdzie zorganizo-
wano szereg kon-
certów. Pracowi-
cie początek roku 
spędziła Miejska 
Orkiestra Dęta 
„Rybnik”, która 
już 2 stycznia wystąpiła w kościele św. Józefa 
Robotnika, a następnego dnia w kościele NSPJ 
w Niedobczycach. Orkiestra zaprezentowała 
program złożony z tradycyjnych polskich kolęd 
oraz popularnych piosenek noworocznych, 
świątecznych i zimowych m.in. w interesują-
cych aranżacjach Japończyków Noahiro Iwai 
i Kazuhiro Morita. Orkiestra towarzyszyła też gościowi z Czech, jednemu z najsłyn-
niejszych trębaczy świata Vlado Kumpanowi, który wykonał m.in. „Balladę na trąbkę” 
A. Carradota i „Andalucię” E. Leciano, a także przeboje m.in. z repertuaru Céline Dion 
i Eltona Johna. Wystąpili również stali soliści MOD „Rybnik” Sonia Cieplińska, Iwona 
Blacha oraz Sabina i Mieczysław Kierpcowie, a całość poprowadzili Marian Wolny oraz 
Arkadiusz Czyż. Kościoły na koncertach były wypełnione po brzegi, a publiczność występy 
przyjmowała rzęsistymi brawami, prosząc o bisy. Ten sam program orkiestra powtórzyła 
na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej, wzbogacając o wrażenia artystyczne uczestników spo-
tkania noworocznego, na które prezydent Rybnika zaprosił kadrę kierowniczą jednostek 
miejskich oraz radnych i dzielnicowych samorządowców. 



Nim jednak w sali Teatru Ziemi Rybnickiej 
zgasły światła, miała tu miejsce jubileuszowa 
uroczystość, w czasie której przypomniano 
historię jednego z najstarszych DKF–ów 
w Polsce. Jubileuszowymi „Złotymi Ekranami” 
uhonorowano ludzi promujących ambitne kino 
i osoby, dzięki którym rybnicki klub może nadal 
prowadzić działalność w godnych warunkach. 
Wśród tych ostatnich był prezydent Adam 
Fudali oraz dyrektor Rybnickiego Centrum 
Kultury Adam Świerczyna, gdzie DKF „Ekran” 
ma siedzibę. Spiritus movens rybnickiego 
klubu i najdłużej w Polsce piastujący funkcję 
prezesa DKF–u Wojciech Bronowski statuetkę 
odebrał z rąk prezydenta Rybnika. Podobne 
wyróżnienia otrzymali zasłużeni członkowie 
zarządu klubu Kazimierz Grzonka i Mieczy-
sław Żabicki, a także wieloletni prelegent, 
krytyk filmowy Andrzej Bątkiewicz oraz Ewa 
Paszek, jedna z najstarszych stażem członkiń 

klubu, a wręczył je przewodniczący komisji 
rewizyjnej DKF „Ekran”, długoletni działacz 
klubu Zygmunt Paszek. Kilkanaście osób 
szczególnie zasłużonych dla filmowego ruchu 
klubowego w Rybniku otrzymało pamiątkowe 
dyplomy. Prezes W. Bronowski podziękował 
też za współpracę Polskiej Federacji DKF–ów, 
firmom dystrybucyjnym oraz wszystkim, którzy 
działalność DKF–u „Ekran” wspierają”. 

•••
(...) Był początek lat ’60. W wielkiej cenie była 

wtedy wyobraźnia. Wartości rodziły się na gruncie 
twardym i jałowym. Ludziom brak było auten-
tyzmu w życiu społecznym i kulturze. Chciano 
na nowo żyć w kulturalnej spójni z Europą. 
Sięgano po tradycję, po historię, po nieznane zza 
kordonu. W tej atmosferze narodził się w Polsce 
ruch klubowy. Kluby filmowe stały się szansą dla 
zaspokojenia estetycznych pragnień.(...) 

Oto jak autorzy jubileuszowej publikacji 

opisują grunt, na jakim powstał również DKF 
„Ekran”. Tak jak wiele innych klubów, również 
rybnicki „Ekran” był kulturalnym „oknem na 
świat” i jest nim do dzisiaj. W dobie zalewu 
filmowej komercji, DKF–y są „oknem” dla 
filmu ambitnego, mówiącego coś o świecie 
i nas samych, filmu dla widza bardziej wyma-
gającego. Rybnicki „Ekran” zawsze należał 
do najlepszych: tu organizowano seminaria 
filmowe, w tym międzynarodowe, przeglą-
dy tematyczne i konfrontacje filmowe oraz 
niezliczone spotkania z najwybitniejszymi 
reżyserami, aktorami i krytykami filmowymi. 
Tu dzięki cyklom historycznym i przeróżnym 
konkursom edukowano widzów w dziedzinie 
sztuki filmowej.

* Kina trzeba się uczyć jak mowy – André 
Bazin, francuski teoretyk sztuki filmowej. 

45 lat to...
• ponad 1830 seansów, w których uczestniczyło ponad 

450 000 widzów;
• pokaz 2320 filmów fabularnych z 70 krajów świata 

oraz prawie 200 tytułów krótko- i średniometra-
żowych

• ponad 1750 prelekcji, wizyty 38 krytyków filmowych, 
21 reżyserów i 5 operatorów, występy 52 aktorów 
i 18 wokalistów, a także zespołów małych form teatral-
nych i kabaretów. Jednym słowem – duża sprawa!

 Za stroną www.dkf.rybnik.pl, na której zainte-
resowani znajdą nie tylko historię DKF „Ekran”, 
ale również innych miejskich placówek kultury, a tak-
że wypowiedzi osób zaangażowanych w działalność 
„Ekranu” oraz gości. 

45 lat DKF „Ekran”

Wyróżnieni i nagrodzeni najbardziej zasłużeni klubowi działacze.                                                             Zdjęcia: r
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Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl
Karnety miesięczne 30 zł, jednorazowa karta wstępu – 10 zł do nabycia w kasie Teatru.Repertuar na luty

1 lutego, godz. 19.00
WINO TRUSKAWKOWE 

prod. Polska/Słowa-
cja 2009, 109’; reż.: 
reżyseria Dariusz Ja-
błoński, obsada: Jiri 
Machaczek, Zuzanna 
Fialoca, Marian Dzię-
dziel.
Obraz  p rowinc j i 

magicznej. Elementy świetnej komedii 
i dobrego westernu. Codzienność i sfera 
sakralna. Ciekawe postaci.

8 lutego, godz. 19.00
ZERO - czyli 24 godziny z ludzkiego życia

prod. Polska 2009, 
110’ ,  reż .  Paweł 
Borowski, obsada: 
Robert Więckiewicz, 
Sonia Bohosiewicz.
Brawurowa liczba bo-
haterów i wątków. 
Film o tym, że nie je-

steśmy skazani na fatum, bo w każdej chwili 
możemy wziąć los w swoje ręce. Tempo 
i zwroty akcji. Film niczym mozaika.

15 lutego, godz. 19.00
DO CZECH RAZY SZTUKA

prod. Czechy 2008, 
88’, reż. Jan Hrebejk, 
obsada: Jiri Macha-
czek, Pavel Liska, 
Emilia Vasaryova.
Opowieść o mał-
żeństwie i seksie, 
o pożądaniu i roz-

czarowaniu, szczęściu, odpowiedzialności 
i miłości. Śmieszne i trochę smutne.

22 lutego, godz. 19.00
REWERS

prod. Polska 2009, 
99’, reż. Borys Lan-
kosz, obsada: Aga-
ta Buzek, Krystyna 
Janda, Anna Polony. 
Złote Lwy – Festiwal 
w Gdyni 2009.
Fenomenalny tercet 

kobiet w filmie o życiu, które wygrywa 
w pojedynku z ideą. Zaskakujące, praw-
dziwe kino. Nasz kandydat do „Oscara”.

Historia, w tym przypadku filmowa, zatoczyła koło. 
Dokładnie po 45 latach od pierwszego seansu w Dyskusyjnym 
Klubie Filmowym „Ekran”, wierni członkowie i nowi kinomani 
obejrzeli ponownie „Symfonię pastoralną”, francuski dramat 
z 1946 r. Jean’a Delannoya, ze sławną gwiazdą ówczesnego kina 
Michèle Morgan w roli ociemniałej dziewczyny. Prezydent Adam Fudali uhonorował prezesa Wojciecha Bronowskiego. 

Na zdj. również wiceprezes Kazimierz Grzonka. 



KalendariumStyczeń
• Sesja Rady Miasta – uchwalenie zasad bezprzetar-

gowego wykupu mieszkań komunalnych.
• Otwarcie nowego przedszkola w dzielnicy Paru-

szowiec–Piaski.
• Laur studencki dla prezydenta Rybnika.
• Rekordowa kwota w wysokości ponad 92 tys. zł ze-

brana dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
• Przekazanie przez miasto nowego ambulansu 

szpitalowi w Orzepowicach w ramach umorzenia 
podatku od nieruchomości.

• Zakończenie modernizacji ulicznego oświetlenia.
• Oddanie do użytku nowej windy w „Szkole Życia”.
• II LO wysoko w rankingu „Rzeczpospolitej”.
• Modlitewny Marsz Pamięci w hołdzie ofiarom ewa-

kuacji więźniów obozu w Oświęcimiu.
• W kulturze m.in.: koncert noworoczny Filharmonii 

Rybnickiej pod dyr. M.J. Błaszczyka z udziałem Kata-
rzyny Oleś–Blachy i Adama Sobierajskiego, koncert 
kolędowy zespołu „Śląsk” w „starym” kościele; 
w TZR monodram „Patty Diphusa” Ewy Kasprzyk, 
koncert Mieczysława Szcześniaka i występ mima 
Ireneusza Krosnego.  

Czerwiec
• Sesja Rady Miasta – ustanowienie obszarów 

ograniczonego użytkowania wzdłuż ul. 
Gliwickiej.

• W wyborach do Parlamentu Europejskiego 
wzięło udział nieco ponad 25% rybniczan; 
najwięcej głosów otrzymał Jerzy Buzek.  

• Dotychczasowy naczelnik Wydziału Promocji 
i Informacji UM oraz rzecznik prasowy prezy-
denta Rybnika Krzysztof Jaroch objął stanowi-
sko dyrektora gabinetu politycznego minister 
rozwoju regionalnego E. Bieńkowskiej.

• Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji 
rybnickiej sieci szerokopasmowej.

• Dotacja unijna na remont bazyliki św. Antonie-
go – prace rozpoczęte!

• II Dni Rybnika i w deszczu, i w słońcu. Tłumy 
na koncercie „Bajmu” oraz pokazach akrobacji 
lotniczej grupy „Żelazny”.   

• Obchody 20. rocznicy wyborów w 1989 r. 
i „obalenia komunizmu” – wystawy w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Muzeum.

• Obchody 100–lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Golejowie.  

• Kolejna edycja nagród prezydenta w dziedzinie 
kultury – wśród laureatów m.in. Kazimiera 
Drewniok i Wojciech Bronowski.  

• Noc świętojańska – gwiazdą wieczoru „Feel”.
• Orkiestra „Oktava & Ritmas” z Wilna oraz 

mażoretki z Charkowa na Ukrainie laureatami 
XVIII „Złotej Liry”.

• Marsz z krzyżem i koncert ewangelizacyjny 
Magdy Anioł i chóru z Wybrzeża Kości 
Słoniowej.

• Tytuł „Sportowca Roku 2008” dla zawodnika TS 
Volley Rybnik, siatkarza plażowego Mariusza 
Prudla.   

Maj
• Obchody 218. rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz 5–lecie wejścia 

Polski do Unii Europejskiej. 
• Inauguracja VIII Dni Ziemi, Wody i Powietrza z udziałem prof. 

Jerzego Buzka.
• Konferencja dla przedsiębiorców związana z działalnością 

Katowickiej Strefy Ekonomicznej.
• V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji. 
• Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

– obchody w WTZ II w Niedobczycach.
• Wizyta pielgrzymkowego „Pociągu Papieskiego”.
• Narcyz 2009 – nominacja dla rybniczanki Anetty Gawrysiak.
• V Forum Młodych Instrumentalistów w „szkole Szafranków”.
• Miejskie obchody Dnia Dziecka – estrada Kampus.
• Juwenalia rybnickich studentów oraz Akademicki Dzień Sportu.
• Noc w Muzeum w japońskich klimatach.
• Do Urzędu Miasta „wrócił” Janusz Koper jako pełnomocnik 

prezydenta ds. dróg i infrastruktury.
• Otwarcie boisk wybudowanych w Niedobczycach w ramach 

rządowego programu „Orlik 2012”.  
• W kulturze m.in.: w TZR – spektakl „Sztuka kochania”, koncert 

dla matek „Twoje jest serce me”.

Kwiecień
• Sesja Rady Miasta – absolutorium dla prezydenta 

Rybnika.
• Nagroda Euro Crest Award dla strony www.

rybnik.pl .
• Nominacja do nagrody Grand Prix w konkursie 

Złote Formaty za kampanię promocyjną budowy 
kanalizacji sanitarnej ISPA/Fundusz Spójności.   

• XVII Rybnickie i IV Regionalne Dni Promocji 
Zdrowia.

• Forum szkół społecznych woj. śląskiego.
• Obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
• Jubileuszowy, X Wojewódzki Przegląd Dziecięcych 

Zespołów Regionalnych „ Złota Kotewka”.   
• W kulturze m.in.: w TZR – monodram Hanny Śle-

szyńskiej, chorzowski Teatr Korez z piosenkami 
Nohawicy, koncert Krzysztofa Popka z zespołem, 
czwarte „Nocne prowokacje”, „Orfeusz w pie-
kle”, „Europa moich marzeń” – koncert z okazji 
5. rocznicy wejścia do UE.

• W sporcie m.in.: koszykarki IV LO najlepsze 
w województwie.

Marzec
• Sesja Rady Miasta – sprawozdania służb mundurowych 

i inspekcyjnych; zwolnienia podatkowe dla właścicieli 
nieruchomości w centrum Rybnika.  

• Ruszył cykl zebrań sprawozdawczych w dzielnicach.
• Wizyta gości z partnerskiego miasta Bar na Ukrainie.
• „Sportowy Oscar” dla Rybnika – nagrody w I edycji konkursu 

„Gminess” za koncepcję zagospodarowania Kamienia i Rudy . 
• Prezentacja nowego logo Rybnika – „pięciu kolorowych 

szczupaków w serii skoków”.
• Otwarcie po remoncie Domu Samopomocy Cogito Noster 

w Niedobczycach.
• Regionalne Targi Edukacyjne – zapowiedź otwarcia „klasy 

policyjnej” w VII LO.

• XIV Giełda Dom.
• Prezentacja lokalnego dukata – monety okolicznościo-

wej, która wejdzie do obiegu w czerwcu, w związku z 
II Dniami Rybnika. 

• Zmarł wieloletni proboszcz parafii św. Antoniego ks. 
prałat Alojzy Klon.

• Zmarł Heinz Ritter, b. burmistrz Dorsten, animator 
partnerskich kontaktów z Rybnikiem.  

• W kulturze m.in.: koncert Filharmonii Rybnickiej 
– Antoni Szafranek: In Memoriam w bazylice św. An-
toniego, koncert pianisty F. Vaysse–Knittera w „szkole 
Szafranków”, w TZR:  jubileusz 15–lecia zespołu „6 
x 6”; V Rybnik Blues Festiwal, spektakl „Grube ryby” 
teatru „Polonia.

Luty
• Sesja Rady Miasta – nieudana próba odwołania przez 

radnych PO St. Jaszczuka z funkcji przewodniczącego 
RM, podwyżka cen wody i ścieków, likwidacja ZSP nr 1 
w Boguszowicach.

• Udział prezydenta Adama Fudalego w Szczycie N 15 
w Świdnicy – spotkaniu 15 najlepszych gospodarzy 
miast w rankingu „Newsweeka”. 

• Zorganizowana przez posła J. Olbrychta wizyta 
w Rybniku europarlamentarzystów z Komisji Roz-
woju Regionalnego.

• W szkołach podstawowych – cykl spotkań z rodzica-
mi 6–latków w związku z planowanym obniżeniem 
wieku szkolnego.

• Ruszyła akcja „Motocykl ratowniczy dla Rybnika” 
zainicjowana przez Bractwo Kurkowe.

• Prezentacja nowych autobusów komunikacji 
miejskiej.

• 100–lecie urodzin Albiny Sobik z Gotartowic. 

•  Spotkan ie  w UM zorgan izowane przez 
płk. T. Dłużyńskiego w związku z rocznicą śmierci 
płk. R. Kuklińskiego.

• Trzecia edycja konkursu portalu Rybnik.com.pl 
na „Człowieka Roku” – zwycięzcami M. Mazik, 
K. Drewniok i L.A. Geratowski.   

• 13. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Artystycznej.

• „Abraham” dyrygenta Filharmonii Rybnickiej Miro-
sława J. Błaszczyka. 

• Zmarł Jan Sebastian – propagator kontaktów part-
nerskich Rybnika z Dorsten. 

• Zmarł Ryszard Pierchała, zasłużony rzemieślnik 
branży piekarniczej.

• W kulturze m.in.: w TZR: monodram Krystyny Jandy 
„Shirley Valentine”.

• W sporcie m.in.: srebrny medal w łyżwiarstwie 
szybkim Karoliny Stanuch na Zimowych Igrzyskach 
Olimpiad Specjalnych w USA.
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w komunikacji 

100–lecie urodzin Albiny Sobik z Gotartowic. 

• W sporcie m.in.:

Czerwiec

Prezentacja lokalnego dukata – monety okoliczno

szybkim Karoliny Stanuch na Zimowych Igrzyskach 
Olimpiad Specjalnych w USA.

dla matek 
koszykarki IV LO najlepsze 
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Grudzień
• Sesja Rady Miasta – radni wycofują się z uchwały 

o zwiększeniu liczby taksówek, decyzja o kolejnym 
etapie remontu hali sportowej w Boguszowicach, 
ostatnie w roku zmiany w budżecie.

• Docent Szczepan Wyra szóstym laureatem Medalu 
Beneficii Grata Civitas Rybnik.

• Inauguracja trwającego ponad trzy tygodnie pro-
jektu „Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie”, 
w tym pierwszego w Rybniku bożonarodzenio-
wego jarmarku, wspólnej Wigilii na Rynku i wielu 
imprez artystycznych.

• Rybnik zdobywcą tytułu „Innowacyjna Gmina 
2009” w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji 

oraz certyfikatu Europejskiej Nagrody Sektora 
Publicznego (EPSA) w kat. doskonalenie jakości 
usług publicznych. 

• Zakończenie remontu ul. Wyzwolenia, ronda oraz 
części nawierzchni ul. Mikołowskiej.

• Otwarcie miejskiej ślizgawki – zmiana lokalizacji 
z Rynku na plac przy Zespole Szkół Ekonomicz-
no–Usługowych przy ul. Św. Józefa.

• Uczennica „szkoły Szafranków”, młoda skrzypaczka 
Chanelle Bednarczyk w finale ogólnokrajowego 
konkursu „Młody Muzyk Roku”.

• Jubileusz 45–lecia Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
„Ekran”, jednej z najstarszych takich placówek 
w kraju. 

• 100–lecie urodzin Hildegardy Heince z dzielnicy 
Rybnik–Północ.

• Obchody jubileuszu 90–lecia PCK.
• Miejski, plenerowy Sylwester na estradzie 

w Kampusie.  
• W kulturze m.in.: spektakl „Co ja panu zrobiłem, 

Pignon” teatru „Kwadrat” na 45–lecie Teatru Ziemi 
Rybnickiej, udany wieczór sylwestrowy w TZR z Sinfo-
niettą Bydgoską pod dyr. Macieja Niesiołowskiego.

• W sporcie m.in.: Mistrzostwo Europy dla kobiecej 
drużyny Miejskiego Klubu Szachowego, szpadzista 
Wojciech Sworowski w finale Pucharu Świata 
w Helsinkach, licencja PZM dla RKM ROW Rybnik, 
V Bieg Barbórkowy.

Listopad
•Sesja Rady Miasta – niewielka podwyżka podatku od nieruchomości, 

przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika na lata 
2007–2013. 

• Obchody Święta Niepodległości – odsłonięcie na Ratuszu tablicy upa-
miętniającej 70. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i jej ofiary.

• Otwarcie w strefie ekonomicznej zakładu produkcji skroplonych 
gazów firmy Messner.

• XI edycja nagrody Czarny Diament – nagroda specjalna dla prof. 
Jerzego Buzka.

• Zakończenie modernizacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psycho-
terapii przy ul. Chrobrego.

• W kilku dzielnicach – problem dzików podchodzących do posesji.
• Zmarł Andrzej Skulski, twórca miniżużlowego klubu „Rybki”.
• W kulturze m.in.: w Rybnickim Centrum Kultury: Rybnik Blues Festival, 

24. Silesia Jazz Meeting – m.in. występ Agi Zaryan, koncert Andrzeja 
Piasecznego i Seweryna Krajewskiego; „Mesjasz” Haendla w wykona-
niu Filharmonii Rybnickiej na zakończenie Dni Cecyliańskich.

Październik
• Sesja Rady Miasta: przyjęcie uchwały w sprawie programu energetycznego.
• Udział Rybnika w Salonie Nieruchomości Inwestycyjnych Expo Real w Monachium.
• Instalacja nowych masztów fotoradarowych. 
• IX inauguracja roku akademickiego w Zespole Szkół Wyższych.
• Obchody Dnia Edukacji Narodowej – Leszek Szymura, Ewa Nowak, Maria Marszolik, 

Wiesława Bieniek i Teresa Piekorz laureatami „Medalu Mikołaja z Rybnika”.
• 10 rocznica reaktywacji orkiestry symfonicznej pod nazwą Filharmonia Rybnicka 

im. Braci Szafranków.
• 40. edycja Rybnickich Dni Literatury – Złota Honorowa Lampa Górnicza 

dla ks. abpa Damiana Zimonia.
• Rybnicki Tydzień Kariery i Dzień Otwarty PUP – imprezy związane z rozwojem rynku pracy.
• Jubileusz 50–lecia istnienia 6. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. komandora 

Zb. Przybyszewskiego.
• Otwarcie biura europosła PO Bogdana Marcinkiewicza.     
• W kulturze m.in.: w ramach RDL koncert M. Bajora, wystawa fotograficzna Elżbiety 

Dzikowskiej z udziałem autorki, Rybnicka Jesień Chóralna, 14. Rybnicka Jesień Kaba-
retowa „Ryjek”.

• W sporcie m.in.: kwalifikacja szpadzisty Wojciecha Sworowskiego na ME w Danii.

Wrzesień
• Sesja Rady Miasta – zmiany w budżecie miasta 

przyczyną ożywionej dyskusji.
• Dodatkowa sesja RM – zmiany w planie prze-

strzennego zagospodarowania, wycofanie 
emisji obligacji.

• Trzecie miejsce dla Rybnika w rankingu samorzą-
dów o najwyższych wydatkach na inwestycje w 
infrastrukturę techniczną.  

• Rocznicowe obchody wybuchu II Wojny 
Światowej.

• Oddanie do użytku nowej, krytej pływalni 
w Boguszowicach oraz boisk ze sztuczną 
nawierzchnią w SP nr 18 i ZS nr 3.

• Rozpoczęcie remontu ul. Wyzwolenia.
• Likwidacja azbestu w trzech ostatnich miejskich 

obiektach: ZS nr 3, SP nr 22 i przychodni 
w Orzepowicach.

• Przedstawienie koncepcji zagospodarowania ośrodka 

w Kamieniu i kontrowersje wokół tego tematu. 
• Dożynki w kilku rybnickich dzielnicach. 
• 100–lecie OSP w Orzepowicach.
• Pierwsza iluminacja wyremontowanego 

Starostwa. 
• Wystawa w Muzeum: 45–lecie Poczty Harcer-

skiej; zakończenie obchodów 85–lecia hufca 
ZHP w Rybniku. 

• W kulturze m.in.: XXIV Dni Muzyki Organowej 
i Kameralnej, występ „Pacific Trio” z USA, Mię-
dzynarodowy turniej break–dance „Bez spiny”, 
wystawa zdjęć mody Piotra Sobika.

• W sporcie m.in.: III m. KS Silesia Rybnik w finale 
Mistrzostw Polski Juniorów w baseballu i I m. 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży; w tej 
samej imprezie złoty medal dla Agnieszki Pyrtek 
w rzucie dyskiem, XI Regaty o Puchar Prezydenta, 
u progu sezonu – koszykarki Utex–u Rybnik z wizytą 
u prezydenta.

Sierpień
• Inauguracja dofinansowanego przez UE programu „Promocja kultury ziemi rybnicko–raciborskiej” 

z udziałem prezydentów Rybnika i Raciborza.
• Obchody 45–lecia Aeroklubu ROW Rybnik.
• II Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego.
• W Roku Rodzicielstwa Zastępczego – rajd rowerowy rybnickich rodzin zastępczych.
• Początek obchodów 70–lecia wybuchu II Wojny Światowej – oratorium „Stworzenie świata” 

J. Haydna w bazylice św. Antoniego.

Lipiec
• Wręczenie medalu Beneficii Grata Civitas Karolowi Mi-

czajce, uczestnikowi Marszu Śmierci.
• Obchody Święta Policji.
• Podpisanie z firmą Hydrobudowa Polska SA. umowy na 

dokończenie robót kanalizacyjnych w dzielnicach Ligo-
ta–Ligocka Kuźnia, Gotartowice i Boguszowice Stare. 

• Otwarcie przy ul. Rzecznej „mieszkania usamodzielnienia” 
dla wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych. 

• Certyfikat za najlepszą praktykę dla Rybnickiego Syste-
mu Informacji Przestrzennej w konkursie o Europejską 
Nagrodę Sektora Publicznego (EPSA 2009). 

• Otwarcie przy ulicy Podmiejskiej Oddziału Terenowego 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowi-
cach. Prawo jazdy znów w Rybniku! 

• Zainstalowanie w Urzędzie Miasta defibrylatora, urządzenia 
do ratowania życia w przypadku zatrzymania akcji serca.

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w krajowym 
systemie bibliotek cyfrowych.

• XIX Międzynarodowa wystawa lilii i kompozycji kwiato-
wych w Rybnickim Centrum Kultury.

• W kulturze m.in.: koncert plenerowy zespołów „Mister 
B. Pyne” i „Kurcbend” na estradzie w Kampusie.

Zdjęcia na II stronie okładki

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 29

Jubileusz 45–lecia Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
, jednej z najstarszych takich plac

Listopad
•Sesja Rady Miasta – niewielka podwy

przyj
2007–2013. 

• Obchody 

y w sprawie programu energetycznego.
ci Inwestycyjnych Expo Real w Monachium.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej – Leszek Szymura, Ewa Nowak, Maria Marszolik, 
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Czapka z sukcesem
Już po raz dziewiąty Młodzieżowa Rada Miasta zadbała o świąteczne 

prezenty dla najmłodszych i ich rodzin, a wszystko to w ramach akcji 
charytatywnej „Czapka św. Mikołaja”. 

Od 1 grudnia wolontariusze – uczniowie rybnickich szkół i przedsta-
wiciele MRM Rybnika kwestowali i zbierali dary w delikatesach „Delima” 
w CH „Plaza” oraz hipermarkecie „Real”. I jak zwykle mieszkańcy Rybnika 
i miast ościennych okazali się bardzo hojni. Podczas akcji udało się zebrać 
kwotę 20.483,86 zł (w ub. roku 15.897,50 zł) – (szczegóły na stronie 44). 
— Dzięki hojności ludzi dobrej woli przygotowaliśmy 610 świątecznych 
upominków dla najmłodszych i 300 paczek żywnościowych dla dzieci 

dotkniętych biedą i pato-
logią społeczną — mówi 
opiekun MRM Aneta Bo-
kuniewicz. Czego w nich 
nie było – począwszy od 
makaronu, cukru, i mąki, 
przez czekolady, konser-
wy, ciastka i owoce, a na 
środkach chemicznych, 
artykułach szkolnych i za-
bawkach skończywszy. 

Akcję, która potrwała do 18 grudnia, wspomogły także „Kabaret Młodych 
Panów”, „Kabaret Chwilowo Kaloryfer”, „Kałasznikof” i „Suche Kluski”. 
W dniu finału akcji wolontariusze współpracując z kuratorami zawo-
dowymi i środowiskowymi rybnickiego sądu wręczyli paczki dzieciom 
i ich rodzinom. MRM ocenia, że kolejny finał akcji charytatywnej „Czapka 
św. Mikołaja” zakończył się sukcesem. A co najważniejsze, uśmiechem na 
twarzach wielu obdarowanych… 

Patriotycznie w IV LO
Takich kolęd już się nie spotyka, jednak w IV LO w trakcie imprezy 

pod hasłem „Grudniowe impresje” wysłuchano utworów napisanych 
w latach ’80 do melodii popularnych pieśni bożonarodzeniowych. Po-
mysłodawcami imprezy byli członkowie sekcji przedsiębiorczości projektu 
„Partnerzy w nauce” oraz uczniowie zrzeszeni w szkolnym kole historyków, 
a w jej trakcie młodzież przypomniała wydarzenia grudnia 1970, rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego oraz pacyfikację kop. „Wujek”. Pokazano 
też wystawę na temat stanu wojennego, na której zaprezentowano mate-
riały IPN-u, wysłuchano gawędy na temat organizacji „Strzelec” i złożono 
sobie świąteczne życzenia, a wśród życzących byli m.in. dyrektor IV LO, 
przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Dzielnicy Chwałowice, Jednostki 
Strzeleckiej 2031 im. gen. St. Sosabowskiego w Rybniku oraz Gimnazjum 
im. Księdza Walentego w Jankowicach. 

Francja bez tajemnic
W Zespole Szkół nr 2 odbył się etap finałowy konkursu „Wiedzy 

o Francji”. Wzięło w nim udział 12 trzyosobowych drużyn ze szkół gimna-
zjalnych z Rybnika, Wodzisławia Śl. i Czerwionki – Leszczyn, a oprócz pytań 
i zadań testowych z wiedzy o Francji, uczestnicy musieli zaprezentować 
również wybrany utwór w języku francuskim oraz plakat „Moje skojarzenia 
z Francją”. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum Sióstr Urszu-
lanek w składzie Anna Morcinek, Aleksandra Szymura i Paweł Przybyła. 

Na drugim miejscu upla-
sował się zespół z G nr 18 
wchodzący w skład ZS nr 
2, a reprezentowany przez 
Michalinę Tkocz, Mikołaja 
Mroszczaka i Aleksandra 
Piechotę. Zaś trzecie miej-
sce wywalczyli Magdalena 
Kajzerek, Marta Hellwig 
i Beata Panek z G nr 10. 

Uczestnicy otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez elektrownię 
„Rybnik” i Instytut Francuski w Krakowie, a konkurs zorganizowały Mał-
gorzata Pifczyk i Elżbieta Paniczek.

Anna Frank – historia na dziś
„(…) Żydzi muszą oddać swoje rowery; Żydom nie wolno do tramwa-

ju; Żydom nie wolno do auta, także do prywatnego; Żydzi mogą robić 
zakupy tylko od godziny 15.00–17.00…” – to fragment „Dziennika” 
trzynastoletniej Żydówki Anny Frank. Wystawę poświęconą jej losom 
przygotowali uczniowie II LO wraz z polonistką Katarzyną Nogły. Lice-
aliści zajęli się nie tylko organizacyjną stroną wystawy, ale przede wszystkim 
oprowadzali po niej swoich rówieśników. Życie żydowskiej dziewczynki, 
która zmarła w obozie koncentracyjnym po tym, jak ukrywała się z rodzicami 
znajomymi w pewnej oficynie w Amsterdamie, stały się pretekstem do przed-
stawienia faktów historycznych i wydarzeń społeczno–politycznych czasów, 
w których przyszło żyć tytułowej bohaterce wystawy. Ekspozycję podzielono 
na pięć części; ostatnia związana była z historią odnalezienia dziennika pisa-
nego przez Annę Frank. Jej losy 
oraz wydarzenia II wojny świa-
towej przedstawiały licealistki 
Hania Wieczorek, Ola Rudka, 
Ela Wysłucha, Marta Mańka, 
Judyta Marcinkiewicz, Justyna 
Chylińska, Daria Ogon, Karolina 
Włodarczyk, Monika Zając oraz 
Iza Grabiec, a wystawa stała 
się pretekstem do dyskusji na 
temat praw człowieka, dyskry-
minacji, prześladowania, tolerancji i odwagi… Zapiski z 1942 r.: „(…) Żydzi 
mogą chodzić wyłącznie do żydowskiego fryzjera; Żydom nie wolno być 
na ulicy od godziny 20.00 wieczorem do 6.00 rano; Żydom nie wolno prze-
bywać w teatrach, kinach ani innych miejscach służących rozrywce; Żydom 
nie wolno na basen, a tym bardziej na korty tenisowe, boisko hokejowe 
czy inny teren sportowy; Żydom nie wolno wiosłować; Żydom nie wolno 
publicznie uprawiać żadnego sportu; Żydom nie wolno już siedzieć w swoim 
ogrodzie po godzinie ósmej wieczorem ani u znajomych…” – pisała Anna 
Frank, a współczesna młodzież z trudem wyobrażała sobie, jak można było 
pogwałcić elementarne prawa człowieka. 

Przytulanka spod choinki
Jednym z najpopularniejszych świątecznych prezentów dla dzieci 

jest oczywiście miś. Skąd wzięła się niemalejąca popularność tej 
pluszowej maskotki? Odpowiedź znają maluchy z Przedszkola nr 14 
w Chwałowicach. 

Natalka ze „Starszaków”: — Kiedyś dawno temu, pan prezydent z USA 
był na polowaniu i jego myśliwy postrzelił misia i przyniósł go prezyden-
towi, a ten kazał go podleczyć, no i jak go leczyli, to nawet było o tym 
w gazecie. A jeden pan zobaczył tego misia w gazecie i postanowił, że 
zrobi takie maskotki. I stąd się wzięły misie! Nauczycielka Beata Trybuś 
wyjaśnia też dzieciom, że na pamiątkę przygody na polowaniu, maskot-
ka-miś otrzymała zdrobniałe imię prezydenta Teodora Roosevelta czyli 
… „Teddy Bear”: — Wtedy nikt jeszcze nie przypuszczał, że miś zostanie 
najsłynniejszą przytulanką na świecie. Mało tego, od 2002 r. obchodzony 
jest nawet światowy dzień pluszowego misia, który uczczono również 
w Przedszkolu nr 14. Był tort (a nawet 3!), gromkie „Sto lat”, a dzieci 
przyniosły swoje ulubione 
misie, bo jak mówi Nadia ze 
„Starszaków II”: — Wszy-
scy lubią misie, bo są bardzo 
miękkie i mają ładne ubranka. 
Można się z nimi bawić i spać 
w nocy. Z misiem można iść też 
na zakupy albo na spacer, albo 
jeszcze gdzieś…
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Boncloki, talyrze i glaskulki...
„Po naszymu, czyli po śląsku” - pod takim hasłem odbył się w Zespo-

le Szkół Budowlanych wieczór śląski, w którym uczestniczyło ponad 60 
uczniów i pracowników szkoły. Gościem specjalnym śląskiego spotkania 
była Ślązaczka Roku z 1995 r. Anna Stronczek, która z wrodzonym sobie 
wdziękiem opowiadała o mieszkańcach regionu oraz zwyczajach panują-
cych na Śląsku. Uczestnicy spotkania poznali nie tylko anegdoty nawiązu-
jące do okresu świąt Bożego Narodzenia, ale wspólnie zaśpiewali kolędy, 
a uczniowie Paulina Urtnowska i Denis Zając prapremierowo wykonali 
napisany w gwarze hymn „budowlanki”. Z kolei śląsko godka w chłopskim 
wydaniu zaprezentowały Dominika Kozany i Anna Smyczek.

Okazją do zorganizowania imprezy było rozstrzygniecie szkolnego 
konkursu fotograficznego „Mój Śląsk”, którego laureatami zostali Anna 
Krzemińska i Paweł Wengerski. Tło dla wspólnego biesiadowania stanowiły 
różne oblicza Śląska w obiektywie oraz prezentacja strojów regionalnych. 
Dzięki suto zastawionym stołom każdy miał okazję spróbować apetycznej 
moczki, swojskich makówek i smakowitych pierników. Z kolei sala, w której 
przygotowano spotkanie, udekorowana została przedmiotami codzienne-
go użytku, z których część liczyła nawet kilkadziesiąt lat. Były więc boncloki, 
stare gorki i talyrze, putnie na prziprawy, woga, karbitki oraz półka z tzw. 
garniturą. Świąteczną atmosferę podkreślała choinka ubrana w wiekowe 
glaskulki, lampki na klamerki oraz nieodzowną watę. — Mamy nadzieję, 
że nie była to ostatnia taka impreza. Zależy nam, by kultywować mowę 
i tradycje naszej Małej Ojczyzny — mówią Ewa Maciejek i Elżbieta Rafińska, 
które wraz z Bożeną Fojcik przygotowały śląski wieczór. 

Uczniowie ZSB najlepsi! 
„Korba” to program, w którym ambitni i przedsiębiorczy młodzi 

ludzie mogą realizować swoje twórcze pomysły. Gala finałowa pro-
gramu odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach 
i zakończyła się sporym sukcesem rybniczan.

Dwoje uczniów Zespołu Szkół Budowlanych, rodzeństwo Martyna i Błażej 
Anduła jako jedyni przedstawiciele Rybnika, dzięki projektowi autorskiemu 
„Wszystkie dzieci nasze są – Mikołajki 2009” zostali laureatami konkursu 
w kategorii „profesjonalny projekt”. Zorganizowana przez nich impreza 
miała charakter charytatywno – integracyjny i była skierowana do wy-
chowanków Domu Dziecka w Rybniku. Ich projekt zmierzył się z siedem-
dziesięcioma innymi zgłoszonymi do konkursu. Ambasadorami programu 
„Korba” są marszałek województwa Bogusław Śmigielski, reżyser Magda-
lena Piekorz oraz Piotr „Gutek” Gutkowski, lider zespołu Indios Bravos, a 
zorganizowało go Stowarzyszenie „U Siemachy”. 

Książka czy film?
W Szkole Podstawowej nr 6 odbył się I Miejski Konkurs Literacko 

– Informatyczny „Bohater literacki w adaptacji filmowej”. Ma on nie 
tylko propagować literaturę i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, 
ale również skłaniać do porównań teksu z adaptacjami filmowymi. 

11 drużyn z rybnickich szkół podstawowych musiało wykazać się 
gruntowną znajomością trzech lektur – „Opowieść Wigilijna”, „Awantura 
o Basię” i „Pinokio”, ich adaptacji filmowych oraz słownictwa związanego 
ze sztuką filmową. A w drugim etapie niezbędna okazała się również znajo-
mość programów komputerowych „Paint” i „Word”. I miejsce w książkowo 
– filmowo – informatycznym konkursie zajęły Alicja Zimnol i Sandra Leśnik 
ze Szkoły Podstawowej nr 16. II miejsce zdobyły Agata Machalica i Maria 
Sura (SP nr 3), a III – Elżbieta Dziubak i Łukasz Jajko (SP nr 6). Atrakcyjne 
nagrody – słowniki, bilety wstępu do Multikina, długopisy, piórniki i puzzle 
zapewnili sponsorzy: Wyd. Juka, Multikino, Centrum edukacyjne „Active 
school” – za pomoc którym organizatorzy serdecznie dziękują. 

Łoblyczka pod strzechą
Szkoły podstawowe nr 6, 22, 24 i 21 wzięły udział w konkursie 

gwarowym pod hasłem „Śląsko łoblyczka i pieśniczka pod Wesołą 
Strzechą”.

Impreza rozpoczęła się od pasowania na belfrów SP nr 21 nowo przyję-
tych nauczycieli, którzy musieli wykazać się nie tylko wiedzą z nauczanego 
przedmiotu, ale też wypić z uśmiechem sok z cytryny i mężnie przyjąć „klap-
sa” wymierzonego … górniczą łopatą. Zaś zawodnicy z poszczególnych 
szkół odpowiadali na pytania zadawane przez Skarbnika, musieli wykazać 
się znajomością śląskich pieśniczek, zrobić zakupy w „sklepie z lontami”, 
a następnie ubrać w nie modelki. Niewielką różnicą punktów zwyciężyła 
drużyna z SP nr 22 i ona odebrała górniczą lampkę, a wszyscy uczestnicy 
konkursu – nagrody rzeczowe. Podczas imprezy dyrektor placówki dzię-
kowała przybyłym na uroczystość przyjaciołom szkoły, wśród nich radnym 
Henrykowi Ryszce i Władysławowi Horabikowi. 

W szkole radośniej
W ramach rządowe-

go programu „Radosna 
szkoła” w Zespole Szkol-
no–Przedszkolnym nr 
3 stworzono odrębną 
salę zabaw wyposażoną 
w atrakcyjne pomoce 
dydaktyczne. 

W sali znajdują się duże, 
miękkie klocki i piłki, mate-
race do zabaw, tory prze-
szkód, zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości i usprawniające 
koordynację wzrokowo – ruchową oraz sprzęt spełniający funkcje eduka-
cyjne i usprawniający motorykę. Po intensywnej zabawie każde dziecko ma 
możliwość wyciszenia i odpoczynku w dogodnej pozycji czemu służy obszar 
sali pozwalający na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań. — Najmłodsi 
uczniowie są zachwyceni — ocenia nauczyciel nauczania zintegrowanego 
Irena Lange. 

Ekspresem przez szkoły:
„Międzynarodową Wigilijkę” przygotowali uczniowie I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich * W Przedszkolu 
nr 20 otwarto wystawę ogólnopolskiego konkursu artystycznego 
„Magia świątecznych dekoracji” * „Poznaj sam siebie – kim jestem, 
kim będę...” – to hasło warsztatów aktywności własnej, które 
poprowadzili pracownicy Uniwersytetu Śląskiego dla uczniów IV 
LO, beneficjentów projektu „Partnerzy w nauce” * Zespół Szkół 
Urszulańskich przypomina nauczycielom i uczniom szkół podsta-
wowych i gimnazjów, że 10 lutego mija termin zgłaszania uczestni-
ków i nadsyłania prac plastycznych na konkurs „Mój sen o Narnii” 
(http://www.rybnik.pl/bsip/Narnia/narnia.htm) * Wyróżniającym 
się humanistom, „ścisłowcom”, „przyrodnikom”, „językowcom”, 
a także wolontariuszom i sportowcom IV LO wręczono nagrody 
„Copernicus”; po raz pierwszy przyznano tytuł „talent roku”, który 
otrzymała Aneta Bochenek. 

(S), (D)

Ferie bez nudy!
Zbliżają się zimowe ferie. Co zrobić, aby w tym 

czasie nie narzekać na nudę? Wystarczy skorzystać 
z oferty, jaką w tym czasie dla wszystkich pozostających 
w mieście, przygotowały placówki kulturalne i sportowe. 
Aby poznać szczegóły wystarczy wejść na strony inter-
netowe tych ośrodków. Zachęcamy i życzymy udanego 
wypoczynku!

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 31



Pierwszy rocznicowy koncert In Memoriam 
odbył się wiosną w bazylice św. Antoniego,  
w czasie którego Filharmonia Rybnicka wraz  
z solistami wykonała Stabat Mater G. Ros-
siniego. Ostatnim akcentem obchodów był 
grudniowy koncert poświęcony setnej rocznicy 
urodzin Antoniego Szafranka. Na scenie Teatru 
Ziemi Rybnickiej wystąpił znakomity polski 
skrzypek Konstanty Andrzej Kulka, który 
wykonał Koncert skrzypcowy e–moll op. 64 F. 
Mendelssohna–Bartholdy’ego. Na bis na spe-
cjalne życzenie Konstantego A. Kulki, mistrz 

zagrał w duecie ze skrzypkiem młodego poko-
lenia, pedagogiem rybnickiej szkoły Adamem 
Mokrusem. Wspaniałe wykonanie Koncertu 
podwójnego d–moll Jana Sebastiana Bacha 
przyniosło artystom kolejną porcję braw. 

Towarzyszyła im wzmocniona pedagogami Or-
kiestra Symfoniczna Szkoły Szafranków, wykonu-

jąc w drugiej części koncertu I Symfonię C–dur 
op. 21 L. van Beethovena. Całość poprowadził 
zaprzyjaźniony już z uczniowską orkiestrą, włoski 
dyrygent Massimiliano Caldi. Słowo o muzyce 
zaprezentował Karol Bula, absolwent rybnickiej 
szkoły, krytyk muzyczny i długoletni pracownik 
Akademii Muzycznej w Katowicach.              (r) 

Bohaterowie koncertu: Antoni Szafranek (w tle), Konstanty A. Kulka grający w duecie z Adamem Mokrusem,  
dyryguje maestro Massimil                       

Antoni Szafranek i jego brat Karol wywodzili się z rodziny górniczej, która 
wyemigrowała w 1895 roku ze Śląska do Westfalii, by tam szukać pracy w Zagłębiu 
Ruhry. Ojciec Jan był cenionym działaczem kulturalnym w ruchu polonijnym. Obu 
braciom pierwszych lekcji udzielał ojciec, a potem prywatni nauczyciele. Następnie 
odebrali gruntowne wykształcenie na najlepszych niemieckich uczelniach – Karol 
jako pianista, Antoni – skrzypek. Studiowali również w Warszawie i Poznaniu. 
Po powrocie do Polski na początku lat ‘30 bracia Szafrankowie, nie zaniedbując 
własnej kariery i koncertując w całe Europie, osiedlili się na Śląsku i postano-
wili popularyzować kulturę muzyczną. W 1933 roku założyli szkołę muzyczną  
w Rybniku. Antoni z biegiem czasu zmienił skrzypce na pałeczkę dyrygencką, 
tworząc i prowadząc od 1960 r. Filharmonię Rybnickiego Okręgu Węglowego. 
Zespół powstał na bazie szkolnej orkiestry symfonicznej, tak więc zarówno dzisiej-
sza Filharmonia Rybnicka, jak i Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. wywodzą się  
z budowanego przez Szafranków środowiska i nawiązują do stworzonej przez nich 
tradycji muzycznej, również poprzez przyjęcie ich patronatu w nazwie.

Konstanty A. Kulka urodził się w 1947 r. w Gdańsku, gdzie pod kierunkiem tego samego pedagoga Stefana 
Hermana ukończył zarówno Liceum Muzyczne, jak i Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną. Już jako siedemna-
stolatek otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Niccolò Paganiniego w Genui, 
jednak drogę do sławy otworzył mu w 1964 Międzynarodowy Konkurs Radiowy ARD w Monachium, podczas 
którego zdobył I nagrodę. Od tego momentu rozpoczęła się jego światowa kariera. Od 1966 Konstanty A. Kulka 
koncertował na obu półkulach – zagrał ponad 1500 recitali i koncertów symfonicznych. Jako solista był gościem 
wielu renomowanych orkiestr, uprawiał też kameralistykę. W jego bogatym dorobku fonograficznym znajduje się 
m.in. nagranie II Koncertu skrzypcowego Szymanowskiego dla EMI, które w 1981 zostało nagrodzone Grand Prix 
du Disque. Konstanty Andrzej Kulka prowadzi jednocześnie działalność pedagogiczną – od 1994 jest profesorem 
Akademii Muzycznej w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Instrumentów Smyczkowych. Dla miłośników innej muzyki 
młodszego pokolenia jest ojcem Gaby Kulki. 

Massimiliano Caldi jest zwycięzcą IV Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. Fitelberga w Kato-
wicach (1999) i innych prestiżowych konkursów. Od września 2006 roku jest m.in. muzycznym i artystycznym 
dyrektorem Orkiestry Kameralnej “Silesia” w Katowicach, jest również związany z orkiestrami w Weronie  
i Mediolanie, gdzie się urodził. 

Pamięci Antoniego Szafranka

Skrzypek
skrzypkowi…

Rok 2009 rybnickie środowisko 
muzyczne obchodziło pod znakiem 
rocznic 100–lecia urodzin i 30–lecia  
ś m i e r c i  m ł o d s z e g o  z  b r a c i 
Szafranków – Antoniego, skrzypka, 
pedagoga, współtwórcy rybnickiej 
szkoły muzycznej oraz założyciela 
filharmonicznej orkiestry. 

Zaprosili nas: 
• Dom Kultury w Chwałowicach na wystawę 

fotografii otworkowej Pawła Janczaruka 
„Kalendarz Zofii” (15 grudnia) oraz na 
„Wieczór sztuk” pt. Artystyczne zbliżenia (22 
stycznia, więcej w następnym numerze).

• Działający w Raciborzu „Przystanek Kul-
turalny – Koniec Świata” na I raciborski 
konkurs moczki i kutii (27 grudnia)

• „Spotkania ze Sztuką” oraz „Masala” na 
wystawę prac Beaty Tomas i slajdowisko 
„Brazylia” podróżnika Bartka Koczenasza 
(8 stycznia).

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
i Rybnicka Amatorska Scena Muzyczna 
na występ zespołu „Ilo1” w ramach cyklu 
koncertów akustycznych (15 stycznia). 

• Kardiotele przy Śląskim Centrum Chorób Ser-
ca w Zabrzu na 16 edycję akcji „Zadbaj o swoje 
serce!” do centrum „Plaza” (17 stycznia).

• Dom Kultury w Niewiadomiu na kolejną 
premierę Studia Teatralnego „Bajki i praw-
dy Juliana Ejsmonda” (17 stycznia).

• Dom Kultury w Boguszowicach na kon-
cert kolęd i pastorałek „Pójdźmy aż do 
Betlejem…”  do kościoła pod wezw. Św. 
Barbary (17 stycznia). 

• Stowarzyszenie Humanistyczne: Eu-
ropa, Śląsk, Świat Najmniejszy; Stu-
denckie Koło Naukowe Historyków 
Uniwersytetu Śląskiego i Muzeum  
w Rybniku na kolejne spotkanie z cyklu 
„Pomiędzy przeszłością a historią” na 
temat stereotypu górnika w dowcipach 
śląskich (21 stycznia).

• Rada Dzielnicy Maroko–Nowiny, Śląskie 
Centrum Muzyczne oraz Młodzieżowy 
Dom Kultury na koncert noworoczny 
do kościoła św. Jadwigi Śląskiej (23 
stycznia).

W tanecznym kręgu
Od 19 stycznia w każdy wtorek w godz. od 

17.00 do 18.00 w Domu Kultury w Niewiado-
miu odbywają się „tańce w kręgu”. Ćwicze-
nia, które są już niezwykle popularne na za-
chodzie Europy, w Polsce dopiero zdobywają 
zwolenników. Zostań jednym z nich!

 Zajęcia oparte są na prostych, sekwencyjnie 
powtarzanych krokach tańców wielu kultur 
m.in.: greckiej, bałkańskiej, celtyckiej, żydow-
skiej itp. To tańce relaksacyjne i żywiołowe, 
które zapewniają ruch, relaks i… dobrą zaba-
wę. Ponieważ mowa tu o tańcu w kręgu – nie 
musimy martwić się o partnera, a ich prostota 
nie wymaga od nas szczególnych umiejętności 
tanecznych. Zajęcia w DK w Niewiadomiu po-
prowadzi instruktorka „tańca w kręgu” Ilona 
Zegarska. Zachęcamy do udziału! (szczegóły DK 
w Niewiadomu – www.dkniewiadom.eu).
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Rybniccy melomani w nowy rok weszli  
w takt najpiękniejszych melodii filmowych 
i musicalowych oraz wielkich światowych 
przebojów, prowadzeni przez Filharmonię 
Rybnicką, solistów Agnieszkę Bochenek–
–Osiecką (sopran) i Mieczysława Błasz-
czyka (tenor) oraz dyrygenta Sławomira 
Chrzanowskiego. 

Organizatorem tradycyjnego noworocznego 
koncertu w teatrze Ziemi Rybnickiej było miasto 
oraz Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków, 
tradycyjnie też przed koncertem noworoczne życze-
nia rybniczanom złożył prezydent Adam Fudali. 

Zadowoleni byli miłośnicy bel canta, bo głosy 
były naprawdę piękne, szczególnie, że jeden  
z nich należy do rybniczanina, a na dodatek, od 
kilku miesięcy, pracownika Rybnickiego Cen-
trum Kultury. Współpraca układa się zapewne 

dobrze, skoro Mieczysław Błaszczyk jedną  
z pieśni zadedykował koleżankom i kolegom  
z pracy. Nie wiemy czy artysta i animator kultury 
w jednym miał na myśli również redakcję „GR”, 
ale myślimy optymistycznie, bo przecież funkcjo-
nujemy w strukturach RCK i, dodatkowo, jesteśmy 
z tego zadowoleni. A dodać trzeba, że również 
maestro Sł. Chrzanowski jest rybniczaninem, choć 
na co dzień pracuje z orkiestrą filharmoniczną  
w Zabrzu, ale nie omija Rybnika i czasem prowa-
dzi również Filharmonię Rybnicką. 

W czasie koncertu urocza solistka zmieniała 
sukienki na coraz wytworniejsze, a jedna piękna 
melodia goniła drugą. Usłyszeliśmy więc m.in. 
pieśni z musicali z „West side story” Bernsteina oraz 
z „Ducha w operze” autorstwa jego angielskiego 

konkurenta w musicalowej branży Andrew Lloyda 
Webbera, z wcześniejszego musicalu (oraz filmu) 
„Dźwięki muzyki” Rodgersa, a także przebój Sina-
try „My way”, melodie filmowe Ennio Morricone 
i Henry Manciniego, a na pożegnanie – cóż mogło 
być innego – „Time to say goodbye” – słowem miód 
dla uszu. Refleksyjny charakter tych melodii prze-
łamywała orkiestra, m.in. dziarskimi, wspaniałymi 
marszami jak „The Stars and Stripes forever” czy 
Marszem Radetzky’ego na bis.

Do muzyki należy dodać fachowe słowo 
o utworach zarówno M. Błaszczyka, jak i Sł. 
Chrzanowskiego, którzy nie poskąpili również 
publiczności anegdot i dowcipów. Życzmy so-
bie, by w tak znakomitym nastroju minął nam 
cały rok!                                                        (r)

Henryk Tkocz – mistrz fotografii
Rybnickie Centrum Kultury przygotowuje jubile-

uszową wystawę pochodzącego z Niedobczyc Hen-
ryka Tkocza, wybitnego artysty–fotografa, członka 
Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzysze-
nie Twórców, obchodzącego 30–lecie pracy artysty-
cznej. W 1995 r. H. Tkocz uhonorowany został przez 
Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej FIAP 
tytułem Artysta. W 2000 r. przyjęty został do Stowar-
zyszenia Fotografów Malezji (A.PSM). Uczestniczył 
w ponad 200 międzynarodowych i ogólnopolskich 
konkursach fotograficznych, na których za swoje 
prace otrzymał około 50 nagród, medali, wyróżnień  
i dyplomów. Na spotkanie z prawdziwym mistrzem 
fotografii i jego pracami zapraszamy do Galerii  
Teatru Ziemi Rybnickiej, 1 lutego o godz. 17.00.

Melodyjny początek roku
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Gości bawili (i ubawili) orkiestra Sinfonietta 
Bydgoska pod dyrekcją Macieja Niesiołowskie-
go oraz soliści Anita Maszczyk (sopran) i Michał 
Musioł. Poczucie humoru maestro Niesiołow-
skiego jest nam już znane, bo wielokrotnie bywał 
w Rybniku z „batutą i humorem”, a w trakcie 
koncertu poznaliśmy też niezwykłe vis comica 
obojga śpiewaków, którzy dla większego efektu 
nie mieli oporów, by np. pojawić się na scenie 
w zabawnych piżamach i paputkach, śpiewając 
znany duet „Myszko, to była cudna noc” z ope-
retki „Wiktoria i jej huzar” P. Abrahama. Aria ta 
była jedną z wielu zaprezentowanych na scenie 
znanych i lubianych melodii operetkowych  
 musicalowych, przygotowanych pod kątem 

jak najlepszej 
zabawy. Uczest-
nicy „teatralne-
go” Sylwestra  
w przerwie kon-
certu, równo o północy, złożyli sobie życzenia, 
wychylili toast z artystami oraz dyrektorem RCK 
Adamem Świerczyną i częstowali się pysznymi 
ciasteczkami. A potem w znakomitych humo-
rach ruszyli do domu lub… w inne miejsce, by 
zabawę kontynuować!

Sylwestry w teatrach, kinach i salach koncer-
towych to dziś na całym świecie powszechna 
praktyka, szczególnie atrakcyjna dla singli  
i dojrzałych już osób, które niekoniecznie 

chcą (lub mogą) „przetańczyć całą noc”, a nie 
bawi ich siedzenie w domu przed telewizorem. 
Dobrze zatem, że ten pomysł trafił również do 
Rybnika. 

Nie do końca z powodu fatalnej pogody udał 
się Sylwester w plenerze, na estradzie Kampusu. 
Ale ważne, że i tu znaleźli się amatorzy zabawy 
w deszczu, w rytm muzyki zespołu „Magic of 
Boney M”. Warto natomiast  było wyjść z domu, 
by obejrzeć noworoczne fajerwerki.             (r)

Michał Musioł jako Jowisz zamieniony w muchę, uwodzi Eurydykę czyli Anitę Maszczyk – scena  
z operetki „Orfeusz w piekle”; podgląda Maciej Niesiołowski.                                       Zdj.: r

Melodyjnie w nowy rok wprowadzili nas 
Agnieszka Bochenek–Osiecka, Mieczysław 
Błaszczyk i Sławomir Chrzanowski.

Sylwester 
z batutą, humorem 

         oraz… deszczem 

Rybnickie Centrum Kultury już po raz drugi 
zorganizowało Sylwestra na swojej scenie i pewnie nie 
żałuje, bo chętnych do spędzenia ostatniego wieczoru  
w roku w Teatrze Ziemi Rybnickiej było co niemiara.



34 Nr 1/463; styczeń 2010

Jak mówił gospodarz spotkania, poziom oferty 
kulturalnej i instytucji ją upowszechniających, jest 
dla miasta kwestią niezwykle ważną, nie tylko jako 
niezbędny element rozwoju wewnętrznego i społecz-
nego mieszkańców, wpływający na jakość ich życia, 
ale również jako czynnik promujący miasto. Stąd  
zaproszenie do Urzędu Miasta, w porozumieniu 
z redakcją tygodnika „Nowiny”, w którym krytyka 
była najbardziej ostra, reprezentatywnego gremium 
twórców i animatorów kultury oraz jej krytycznych 
odbiorców celem zdiagnozowania sytuacji. 

Spotkanie nie przyniesie natychmiastowej 
recepty na wszystkie bolączki, ale dało okazję 
do  przedstawienia własnej oceny RDL, innych 
cyklicznych imprez i, szerzej, kondycji kultury 
w mieście oraz wyciągnięcia wniosków, które w 
co najmniej kilku aspektach okazały się zbież-
ne: nie należy burzyć tradycji, ale tchnąć 
w nią nowego ducha poprzez ożywienie 
dotychczasowych elementów, poszerzenie 
formuły oraz profesjonalną promocję, do 
czego potrzebni są ludzie z pasją i... większe 
pieniądze. Niby proste, ale...

Nie burzyć tradycji
Adrian Karpeta, autor krytycznego artykułu na 

temat RDL w tygodniku „Nowiny”, położył nacisk 
na wykorzystanie w RDL kulturalnego potencjału 
regionu, „tematyzację” składowych imprezy oraz 
ożywienie formy spotkań z literatami. Do rodzimej 
twórczości – literackiej i muzycznej – nawiązał 
Adam Drewniok z zespołu „Carrantuohill”, 
zauważając, że książki o tematyce śląskiej, np. 
dr. Zbigniewa Kadłubka czy płyty znanego mu-
zyka jazzowego Krzysztofa Popka są w Rybniku 
trudno dostępne. Menadżer zespołu „Carrantu-
ohill” Bogdan Wita, który na problem spogląda 
z dystansu, bo jest mieszkańcem Żor i zajmuje 
się kulturą stricte komercyjną, podkreślił, że to 
właśnie tradycja daje rybnickim imprezom punkty 
już na starcie. Podobne zdanie wyraził Krzysztofa 
Popek, dla którego to właśnie tradycja jest warto-
ścią, której należy się szacunek. Proponował on 
natomiast poszerzenie formuły nie tylko RDL, 
ale również Silesian Jazz Meeting np. poprzez 
jazzowe warsztaty dla młodzieży itp. Nie ominął 
kwestii finansowania, w tym potrzeby dołożenia 
do pieniędzy miejskich środków pozyskanych od 
sponsorów, jak np. w przypadku Bielskiej Zady-
my Jazzowej, na którą przyjeżdżają prawdziwe 
gwiazdy. Inicjator RDL, obchodzący w lutym br. 
50–lecie pracy „w kulturze” Wojciech Bronowski 
zgodził się, że formuła Dni... się wyczerpała, ale 

nie znaczy to, że należy przekreślać tak długo 
tworzonej tradycji. Kilka gorzkich słów usłyszał 
od niego dr Zbigniew Kadłubek, zwolennik 
powołania nowej, interdyscyplinarnej imprezy i 
odcięcia się od tradycji RDL, pracownik nauko-
wy Katedry Literatury Porównawczej Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Śl. i pełnomocnik 
rektora tej uczelni ds. Ośrodka Dydaktycznego. 
Swoje krytyczne uwagi dotyczące edycji imprezy 
w latach PRL Zb. Kadłubek zawarł w okoliczno-

ściowym wydawnictwie ostatnich RDL, współ-
organizowanych przez środowisko akademickie. 
W. Bronowski uważa, że nawet tę tworzącą się w 
innej politycznej rzeczywistości tradycję należy 
uszanować. — Wybitni pisarze, którzy nas odwie-
dzali, pisali w tamtej rzeczywistości, bo w jakiej 
mieli pisać? — pytał retorycznie. Współpraca 
przy dwóch ostatnich edycjach RCK z rybnickim 
ośrodkiem Uniwersytetu Śl. nie okazała się dla 
imprezy specjalnie zbawienna. Jak widać, krytyka 
poprzedników jest zdecydowanie łatwiejsza od 
zbudowania czegoś nowego i lepszego. Dr Kadłu-
bek naraził się również dziennikarzom, wyrażając 
pogląd, że podobna debata powinna się odbyć 
bez ich udziału. Trudno się jednak z tym zdaniem 
zgodzić, ponieważ przedstawiciele mediów są, 
może niezbyt wygodnymi, ale jednak odbiorcami 
kultury i mają prawo do wypowiedzi.   

Lepsze opakowanie i promocja 
Dyrektor RCK Adam Świerczyna, którego 

krytyka dotknęła niejako bezpośrednio, mówił 
o kilku próbach zmiany formuły RDL, jak ich 
regionalizacja czyli poświęcenie kolejnych edycji 
innym regionom, co nie zdało jednak egzaminu. 
Dyrektor RCK apelował do mediów, by nie 
oceniać wartości wydarzenia kulturalnego po 
wysokości frekwencji, bo część z nich, np. spo-
tkania z literatami, nie jest skierowana do widza 
masowego. Ale, o ile można to zrozumieć w 
przypadku literatury dla bardziej wymagającego 
czytelnika czy niszowej poezji, jak tłumaczyć 

11–osobową publiczność na RDL w 2008 r. na 
spotkaniu (nota bene na terenie Zespołu Szkół 
Wyższych, bez udziału choćby jednego studenta 
pobliskiej polonistyki, pracownika naukowego 
czy nauczyciela–polonisty, a podobnie było w tym 
roku!) z głośnym twórcą popularnych „wrocław-
skich” kryminałów Markiem Krajewskim? Skoro 
więc taka forma popularyzowania czytelnictwa 
nie ma odbiorcy, można ją albo uatrakcyjnić i 
lepiej „sprzedać” lub z niej zrezygnować, oferując 

przedsięwzięcia, na których o frekwencję bać 
się nie trzeba, jak operetka i farsa, koniecznie z 
gwiazdami w obsadzie. Z drugiej jednak strony, 
zadaniem placówek kultury jest również rozwi-
janie zainteresowań i zachęcanie do udziału w 
bardziej ambitnych przedsięwzięciach kultural-
nych. Odbiorcom zabrakło w tegorocznych RDL 
wydarzeń okołoliterackich – teatru i piosenki 
poetyckiej, koncertu, recitalu...

Uczestnicy spotkania byli zgodni co do faktu, 
że kultura, podobnie jak dobra materialne, jest 
produktem, który trzeba dobrze sprzedać. By 
to zrobić, towar trzeba ładnie opakować czyli 
podać w atrakcyjnej formie i dobrze nagłośnić, 
czego przykłady z własnego podwórka podał 
Arek Żabka z Radia 90. Ale oczywiście wszystko 
jest względne – impreza w Muzeum, na którą 
przyjdzie 50 osób jest sukcesem, bo w ciasnych 
pomieszczeniach nie mieści się więcej krzeseł, 
dla Teatru Ziemi Rybnickiej 200 osób to klęska. 
Padło nawet twierdzenie, że największym proble-
mem RCK jest... zbyt duża widownia.

Problemów ze „sprzedaniem się” nie mają dwie 
wielkie imprezy firmowane przez Fundację Elek-
trowni Rybnik – kabaretowy „Ryjek” i Ogólnopolski 
Festiwal Piosenki Artystycznej, które jednak, dzięki 
wsparciu finansowemu ER, mogą pozwolić sobie 
na lepsze „opakowanie” i promocję. Prezes Stani-
sław Wójtowicz wspólnie ze współpracownikami z 
Fundacji znaleźli formułę, która dziś „sprzedaje się” 
sama czyli kabaret, ale potrafili też zainteresować 
piosenką poetycką. Nawiązując do tych właśnie 

Debata nad kulturą w mieście

Pasjonaci poszukiwani...
„ Z ł a  p r a s a ”  i  s ł a b a  o c e n a 

ubiegłorocznych Rybnickich Dni 
Literatury, sztandarowej niegdyś 
miejskiej imprezy, ożywiły dyskusję  
o potrzebie zmiany jej formuły, a przy 
okazji – poziomie kultury w mieście 
w ogóle. Wpisało się w nią również  
spotkanie, na które prezydent Adam 
Fudali zaprosił twórców i animatorów 
kultury oraz przedstawicieli mediów. 

W debacie w 



Rybnickie galerie nie znają pojęcia pustki. 
Opróżnione z poprzedniej wystawy ściany 
domagają się kolejnych prac. I dostają…

W Galerii Teatru Ziemi Rybnickiej wystawę 
malarską „Powroty” pokazała znana rybnicka, 
choć pochodząca z Wodzisławia Śl., artystka 
– malarka Grażyna Zarzecka–Czech, pedagog 
i przewodnicząca oddziału rybnicko–racibor-
skiego Związku Polskich Artystów Plastyków. 
I znów urzekła kolorem, będącym jej znakiem 
rozpoznawczym, znakomitym warsztatem 
nabytym w krakowskiej ASP pod kierunkiem 
Jana Szancenbacha i Jacka Waltosia oraz… 
indywidualizmem. Krytycy sztuki, obok świetnie 
zastosowanego koloru, dopatrują się u artystki 
pewnej tajemnicy w niedopowiadaniu malarskich 
wątków, będących odbiciem jej przeżyć – fascy-
nacji i lęków. Wystawa jest najlepszą okazją, by 
te opinie zweryfikować.

Przygotowywanymi do wystawy w hallu Mu-
zeum grafikami, rysunkami i fotografiami Mi-
rosława Pilarza zachwyciła się artystka–plastyk 
Maria Budny–Malczewska i z chęcią przedstawiła 
autora w czasie wernisażu. Jest on absolwentem 
Wydziału Artystycznego UŚl. w Katowicach 
– Katedry Grafiki Warsztatowej pod kierunkiem 
prof. Eugeniusza Delekty. Oprócz grafiki, uprawia 
malarstwo sztalugowe i ścienne oraz rysunek, ale 
również fotografuje. Pracuje też z młodymi ludźmi 
w Młodzieżowym Domu Kultury. Nagradzany w 
kraju i zagranicą, jest laureatem nagrody prezy-
denta Rybnika w 2008 r. Fascynacją M. Pilarza jest 

Max Ernst – guru dada – i surrealizmu, „…artysta, 
który kochał ptaki”. Są one również inspiracją 
dla M. Pilarza, jako symbole wolności i swobody, 
będące „ponad” małymi, codziennymi sprawami. 
Komentując twórczość Pilarza, M. Budny–Mal-
czewska mówi: — Jego prace oddychają, wibrują 
i przyciągają, a ich precyzja przyprawia o zawrót 
głowy. Kiedy odejść kilka kroków, odsłania się temat 
– poruszający i głęboki. Ale artysta ujmuje go w 
spokojną formę i okazuje się łagodnym, choć wni-
kliwym obserwatorem, myślicielem. Wszystkiemu 
nadaje spójność i ma nadzieję, że odbiorca odczytuje 
jego wizję. I tak się staje… M. Malczewska uważa, 
że prace M. Pilarza godne są każdej galerii, nie 
tylko hallu i korytarzy Muzeum…

O ile dwoje poprzednich, profesjonalnych, 
artystów ma za sobą spory dorobek twórczy, 
Kamila Chwołka jest niemal debiutantką, która 
nie tak dawno stanęła, jak sama mówi, po wła-
ściwej stronie obiektywu. Na wystawie w Galerii 
„Oblicza” w Rybnickim Centrum Kultury zapre-
zentowała kobiece portrety inspirowane światem 
mody. Jej zdjęcia mają ukazywać emocje, ale być 
również zabawą w stylizacje. Kamila, rybnicka 
uczennica, chce by jej pasja stała się zawodem, 
dlatego w tym roku planuje rozpoczęcie studiów 
związanych z fotografią. 

W Galerii „Jasna” w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej swoje linoryty i litografie 
pokazuje rybniczanka Monika Kołodziej, a 
wystawa „Sfery” jest jej dyplomem magister-
skim na ASP, w pracowniach druku wklęsłego 
i wypukłego. Przedtem ukończyła Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu. Jest 

nauczycielem rysunku w Państwowym Ognisku 
Plastycznym w Rydułtowach. Jej „Sfery” odnoszą 
się zarówno do świata znanego, jak i tego za hory-
zontem. Młoda artystka chętnie sięga do tradycji 
najstarszych technik, jak linoryt i litografia.

(r)

Prace Kamili Chwołki.

Prace Grażyny Zarzeckiej–Czech przyciągają kolorem...

Maria Budny–Malczewska i autoportret Mirosława Pilarza.
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imprez, jedynych, z jakich Rybnik jest znany w kraju, 
Beata Mońka z „Tygodnika Rybnickiego” zapro-
ponowała spojrzenie z zewnątrz i ograniczenie się 
do wspólnej organizacji kilku przedsięwzięć, dzięki 
którym Rybnik mógłby szerzej zaistnieć. Ale do 
tego potrzebna jest szersza promocja, również poza 
lokalnym rynkiem medialnym. Takie próby są już w 
mieście czynione, o czym mówił Krzysztof Jaroch, 
naczelnik Wydziału Promocji i Informacji. Trwa 
m.in. dyskusja nad utworzeniem interaktywnej, uak-
tualnianej przez placówki kultury, informacyjnej, 
atrakcyjnej w formie, strony internetowej. Inicjator 
Festiwalu Złota Lira Marian Wolny przypomniał 
wieloletnią już tradycję tej imprezy z orkiestrami 
dętymi w roli głównej, która jest już w wielu krajach 
Europy rozpoznawalną marką promującą Rybnik. 
O konieczności organizacji konferencji prasowych 
przed takimi właśnie dużymi przedsięwzięciami 
wspomniał A. Karpeta.

Ludzie z pasją 
i edukacja kulturalna

Umiejętności marketingowych nie brakuje 
również naszemu współpracownikowi Mar-
kowi Szołtyskowi, który ze swoimi książkami 
dociera prawie wszędzie sam. Tylko on wie, 
jak wiele kosztuje to i czasu, i nakładów. Jest 
on niewątpliwie przykładem człowieka zaan-

gażowanego i dbającego, w dobrym tego słowa 
znaczeniu, o własne interesy. Ale jest również 
pasjonatem, a takich wśród młodszego pokole-
nia animatorów kultury brakuje Izabeli Karwot, 
tworzącej, z dużym sukcesem i pasją właśnie, 
wydarzenia teatralne, w których uczestniczą 
przyszli odbiorcy kultury – dzieci i młodzież. O 
niedocenianej (głównie przez prasę) roli domów 
kultury mówił dyrektor DK w Boguszowicach 
Cezary Kaczmarczyk. Zadaniem tych placówek 
(ale też szkoły i domu) jest m.in. edukacja kul-
turalna i wydawałoby się, że liczba kół i kółek 
w rybnickich placówkach powinna przygotować 
armię odbiorców o rozbudzonej wrażliwości ar-
tystycznej. I podobnie jak w sporcie, na poziomie 
juniorskim nie jest źle... — Ja tę pracę kocham, 
może dlatego mam dobre efekty — mówi Izbela 
Karwot. — Ale brakuje mi w Rybniku ludzi z pa-
sją potrafiących porwać innych, którzy nie liczyliby 
godzin i jeszcze byli dzięki temu szczęśliwi. Trudno 
się z tym nie zgodzić – „w kulturze” powinni 
pracować ludzie nieco zakręceni, kreatywni, 
cieszący się tym co robią, ale muszą mieć do 
tego warunki i ...środki. 

Z żalem o spotkaniach literackich w szkołach 
mówiła Jadwiga Demczuk–Bronowska, znająca 
realia zarówno szkoły, jak i placówki upowszech-
niania kultury. — Powinniśmy do tej formy wrócić 

— mówiła. Adam Świerczyna przekonywał 
jednak, że literaci niezbyt chętnie przyjeżdżają, 
a organizatorzy nie są nawet w stanie zebrać ich 
wszystkich na inauguracji. Jego propozycją jest 
poszerzenie formuły RDL, zmieniając nazwę 
na np. Rybnickie Dni Kultury Polskiej. Padły też 
konkretne propozycje, by organizację spotkań 
literackich oddać bibliotekom. Dyrektor Powia-
towej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Halina 
Opoka optymistycznie mówiła o czytelnictwie 
w Rybniku, co nie dziwi w kontekście faktu, że 
głównymi uczestniczkami spotkań z literatami 
były członkinie bibliotecznego klubu.

I na koniec: dyskusja pokazała, że życie kul-
turalne w mieście wcale nie jest ubogie, a przez 
wielu z nas przemawiają niepotrzebne kompleksy 
wobec większych ośrodków, i ambicje na ich mia-
rę. Warto jednak przedsięwzięcia skanalizować 
poprzez wspólne działania, również promocyjne, 
nie zapominając o wychowywaniu potencjalnych 
odbiorców. Najbliższą do tego okazją będą III Dni 
Rybnika (13–20 czerwca br.), organizowane wspól-
nie z Raciborzem, w ramach wspólnego projektu 
„Promocja kultury ziemi rybnicko–raciborskiej” 
wspartego środkami z UE, pozyskanymi przez 
miasta. Jeśli w debacie najmniej było mowy o 
środowisku muzycznym, to chyba dlatego, że radzi 
sobie ono najlepiej...                                            (r)

Galerii moc!



„Setka” Krzysztofa Krawczyka
Nie chodzi oczywiście o wiek artysty, ale jego kolejną, setną już 
płytę „Nigdy nie jest za późno”. Jej tytuł jest dla K. Krawczyka, 
piosenkarza łączącego pokolenia, również życiowym credo. Czy 
konfrontacja z rybnicką publicznością będzie kolejnym sukcesem? 
Jesteśmy pewni, że tak.
31 stycznia, godz. 16.00 

W stronę słońca
O ciepły tytuł premierowego spektaklu w środku zimy postarał się Teatr 

Tańca Vivero. Natomiast jego szefowa Izabela Barska–Kaczmarczyk o chore-
ografię i reżyserię. My prosimy miłośników tańca o liczny udział…

6 lutego, godz. 18.00

Na „Wieczór kawalerski”…
…spektakl komediowy autorstwa Robina Hawdona 

zapraszamy nie tylko kawalerów! A wprost przeciwnie, 
wszystkie pozostałe stany.

Wystąpi rzadki gość na scenie TZR – Teatr Śląski im. St. 
Wyspiańskiego z Katowic, tym bardziej warto zapoznać się z 
potencjałem tej sceny. Przedstawienie reżyseruje Janusz Szydłowski. W obsadzie 
gościnnie Paweł Okraska, szerszej publiczności znany z serialu „M jak miłość”.

7 lutego, godz. 18.00

Inaije czyli wieczór jazzowy
Tajemnicza „Inaije” to płyta wokalistki jazzowej Lidii Pospieszalskiej, 

związanej przez męża Marcina z muzycznym klanem Pospieszalskich. 
Zresztą wszyscy trzej bracia brali udział w pracy nad płytą. W Rybniku, obok 
Lidii, wystąpią Marcin Pospieszalski – bas,Tomasz Basiuk – fortepian i Zuzanna 
Tomaszewska – flet poprzeczny, Kamil Cudzich – perkusja, Łukasz Kluczniak 
– saksofon altowy, Thomas Celis Sanchez – instrumenty perkusyjne.

13 lutego, godz. 18.00 

Trzech tenorów na Walentynki
Serca przed rybniczankami otworzą Tadeusz Szlenkier, Ryszard Wróblew-

ski i Krzysztof Marciniak. Piękne melodie, piękne głosy, piękna okazja… 
14 lutego, godz. 19.30.

Nigdy się nie zakocha?
   Nie bardzo wierzymy, ale taką deklarację składa Grażyna Wolszczak w kome-
dii miłosno–kryminalnej „Nigdy nie zakocham się”. Scenariusz dwuosobowego 
spektaklu napisał Cezary Harasimowicz, w którym pani Grażyna jednak się zakochała, 
bo jest jej partnerem życiowym, a reżyseruje Grzegorz Chrapkiewicz. Bohaterka sztuki 
Diana ma do wyboru dwóch partnerów – Jacka Poniedziałka lub Piotra Gąsowskiego 
w roli Ernesta. Którego przywiezie do Rybnika – na razie nie wiemy…    
19 lutego, godz. 18.00.

Bardzo atrakcyjnie w Teatrze Ziemi Rybnickiej zapowiada się również 
marzec!
„Kobieto puchu nie marny”…

 … to tytuł kolejnego koncertu ze śpiewnikiem, tym razem dedykowanego 
wszystkim paniom z okazji Dnia Kobiet. Ale wsparcia we wspólnym śpiewie 
radzimy poszukać również wśród panów… Z zespołem „Promenada” wystąpią: 
„nasz człowiek” Mieczysław Błaszczyk (tenor) oraz Magdalena Spytek–Stankie-
wicz (mezzosopran), Sabina Olbrich–Szafraniec (sopran) i Adam Żaak (baryton). 
Usatysfakcjonowani będą miłośnicy muzyki lat międzywojennych, arii, duetów 
operetkowych i przebojów musicalowych, których nie tylko będą mogli posłuchać, 
ale wspólnie z artystami zaśpiewać 

10 marca, godz. 19.00  

Rybnik Blues Festival!
Miłośnicy bluesa już powinni szykować urlop, bo koncerty IV edycji  Rybnik Blues Festi-

walu mogą się przeciągnąć do późnej nocy. Zapraszamy! Szczegóły w lutowej „GR”. 
12–13 marca
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POLECA!
FERIE ZIMOWE 

W TEATRZE ZIEMI RYBNICKIEJ

12–13 marca

tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235

Dla najmłodszych – teatralne wtajemniczenie!
Dzielny tygrysek 

„Tygrys Pietrek” to spektakl dla najmłodszych dzieci w wykonaniu Te-
atru Lalki i Aktora Ateneum z Katowic, w którym mały, strachliwy tygrysek 
wobec choroby mamy staje się odpowiedzialnym tygrysem.  

14 lutego, godz. 16.00

Jaś i Małgosia 
Spektakl aktorski 

w wykonaniu Teatru 
im. A. Mickiewicza 
z Częstochowy. Historia 
o Jasiu i Małgosi, złej 
Babie–Jadze opowie-
dziana na nowo przez 
Roberta Dorosławskie-
go. Cała galeria barw-
nych postaci, mnóstwo 
piosenek z muzyką Janusza Frączka! Rozśpiewana, roztańczona, bogata 
scenograficznie! Szczypta dydaktyzmu i mnóstwo świetnej zabawy!

28 luty, godz. 16.00

Roztańczone ferie
Wystąp w musicalu!

Dla młodzieży w wieku od 15 do 19 lat RCK przygotowało warsztaty, 
których efektem będzie wystawienie musicalu „Włosy na błysk” (na pod-
stawie musicalu „Grease”). Aktorsko–wokalno–taneczne zajęcia dla młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych poprowadzą aktorzy Teatru Wit–Wit. Warsztaty 
interdyscyplinarne obejmują zajęcia aktorskie z wykorzystaniem elementów 
pantomimy, a także ćwiczenia z dykcji i recytacji oraz zajęcia wokalne. Zajęcia 
taneczne oraz ćwiczenia ruchowe mają też wpłynąć na koordynację ruchową 
i poprawę sylwetki. Na zajęcia, które odbywać się będą na scenie sali widowisko-
wej, należy przynieść obuwie sportowe oraz wygodny strój do tańca.

Nabór rozpocznie się 15 lutego o godz. 10.00. Warsztaty potrwają od 15 
do 26 lutego, a musical wystawiony zostanie 26 lutego o godz. 18.00.  

Zapisy w dziale artystycznym tel. 32 433 27 24, 32 422 88 75. 
Cena warsztatów: 160 zł. – 10 dni po 4 godz. zajęć oraz udział 
w spektaklu.

Zimowe warsztaty Studia Tańca TZR
Warsztaty obejmować będą zajęcia z różnych odmian tańca współ-

czesnego. Zajęcia odbywać się będą pod okiem trzech młodych, ener-
gicznych i kreatywnych instruktorów, w dwóch grupach: początkującej i 
zaawansowanej, jest to więc oferta zarówno dla osób roztańczonych jak 
i dla tych, które chcą dopiero zacząć swoją przygodę z tańcem. Warsztaty 
będą trwały od 22 do 26 lutego br. 

Koszt warsztatów:  za zajęcia u wybranego instruktora – 40 zł, za 
całość warsztatów – 80 zł. Zajęcia z każdym instruktorem odbywać się 
będą raz dziennie i potrwają 1,5 godziny. 

Szczegółowe informacje na temat instruktorów poszczególnych technik, 
oraz harmonogram zajęć na stronach Studia Tańca TZR i Rybnickiego Centrum 
Kultury. Uwaga! Ilość miejsc ograniczona!

Zapisy: tel. 32 433 27 24, 32 422 88 75. 

W rytmie latino
Można też zapisać się na kurs konkretnych tańców: salsy, cha chy, 

jive’a i samby. Grupę wiekową od 11 do 16 lat zapraszamy w dniach  
5-19 lutego, w godz. 10.00–11.00; kurs w cenie 30 zł za 1 tydzień.

Młodzież starsza (15–18 lat) może w czasie kursu rozszerzonego  wta-
jemniczenie taneczne przeskoczyć o dwa stopnie w dwa tygodnie, czyli od 
15 do 26 lutego, w godz. od 16.00 do 18.00. Cena kursu: 120 zł za 2 
tygodnie, połowa tej kwoty za 1 tydzień.



— Świat, w którym nie byłoby poezji, śpiewu 
i muzyki byłby nieludzki, ale dopóki chcecie 
brać udział w takich imprezach z pewnością 
nie będziemy musieli wyobrażać sobie takiego 
świata — mówił prezes Fundacji Elektrowni 
Rybnik Stanisław Wójtowicz do uczestników 
cieszącego się popularnością „Pojedynku na 
słowa”. Inicjator artystycznego przedsięwzię-
cia Wojciech Bronowski: — W trakcie siedmiu 
edycji odbyło się ponad 50 imprez, wystąpiło 
52 czołowych artystów, młodych ludzi oceniało 
prawie 80 jurorów, a ich popisy oklaskiwało 8 
tys. widzów. Podczas tej edycji na scenie Klubu 
Energetyka swoje umiejętności zaprezentowało 
30 młodych recytatorów i ponad 20 wokalistów, 
a najlepszych poznaliśmy podczas finału, w któ-
rym o zwycięstwo walczyli uczniowie I LO i ZS 
z Knurowa. Młodzi ludzie prezentowali Gałczyń-
skiego, Barańczaka, Leśmiana i Tuwima oraz 
śpiewali utwory m.in. z repertuaru Edith Piaf czy 
Gabrieli Lenckiej. A ich występy oceniało jury 
w składzie Jadwiga Demczuk–Bronowska, Jan 

Poprawa, Bogusław Sobczuk oraz satyryk 
Tomasz Jachimek, który potwierdził, że jest 
mistrzem solowych występów estradowych typu 
„one man show”: — Twórczość satyryczna nie 
ma większego sensu, bo rzeczywistość jest tak 
absurdalna, że nie sposób jej dogonić… — mówił. 
(Rozmowa z Tomkiem Jachimkiem w kolejnym 
numerze „GR”). Gość finału wręczył też nagrody 
dla najlepszych recytatorów „Pojedynku na sło-
wa”, a zostali nimi Dawid Czaja z I LO, za brawu-

rowo wykonany i nagrodzony maksymalną licz-
bą 40 punktów „Bal w operze” Juliana Tuwima 
oraz Sebastian Porębski z ZS z Knurowa, który 
również sięgnął po Tuwima i jego „Sprzeczkę 
z żoną”. W trakcie gali wręczono też laury dla 
najlepszych wokalistów całej edycji, a zostali 

nimi Aneta Bochenek z IV LO oraz Mateusz 
Piecowski z ZSE–U. I mimo, że debiutujący 
w „Pojedynku…” uczniowie Zespołu Szkół byli 
„skazani na pożarcie”, co podkreślała nauczycielka 
Lilianna Reginek, ostatecznie okazali się lepsi o 4 
punkty od „Powstańców”. — To miła niespodzianka 
— mówił W. Bronowski, który słusznie zauważył, 
że rywalizacja rywalizacją, ale najważniejsze, że 
zwyciężyła poezja.                                           (S)

       Jak karnawał to… 
     tylko w Chwałowicach! 

6 lutego o godz. 19.00 
w Domu Kultury w Chwałowicach odbędzie się 
zabawa karnawałowa z DJ Gandi. 

W programie pokaz salsy w wykonaniu tancerzy szkoły 
tańca „Movimento” oraz mini kurs taneczny, a także kon-
kursy i zabawy z nagrodami. Dla wzmocnienia tanecznej 

kondycji smakowite menu: ciepła kolacja (zraz pszczyński, 
frytki/dufinki, sałatka grecka, kawa/herbata, ciasto, zimna 
płyta, barszcz z krokietem oraz zimne napoje bez ograni-

czeń). Zapisy do dnia 1 lutego w sekretariacie Domu Kultury 
(szczegóły: 32 42 16 222). Cena: tylko 150 zł od pary. 

•••
13 lutego o godz. 18.00 
dla wszystkich zakochanych 
i nie tylko, w DK w Chwałowicach zaplanowano 

„Muzyczne Walentynki”.
Wystąpią „Sekcja z Włoch” – osadzony w bluesie 

zespół grający kawałki „ostre jak skalpel oraz tępe jak 
temperówka” oraz „Folkoperacja” złożona z muzyków 

pochodzących 
z Beskidu Śląskiego. Grupa łączy brzmienie funky–rocka 
z góralską muzyką. Będzie się działo! A na zakończenie 
koncertu wszystkie panie otrzymają kwiatowy podarunek 

od „Kwiaciarni Dziwoki–Ryszka”. Wstęp na koncert 10 zł. 

Powtórka z rozrywki
Uczucie déjà vu? Na tej samej scenie, podczas tej 

samej imprezy ponownie spotkali się uczniowie Zespołu 
Szkół im. Paderewskiego w Knurowie i I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich z Rybnika. 
I podobnie jak podczas inauguracji „Pojedynku na 
słowa”, również w jego finale lepsi okazali się debiutujący 
w imprezie młodzi ludzie z Knurowa. 

Stanisław Wójtowicz wręczył nagrody najlepszym wokalistom 
– Anecie Bochenek i Mateuszowi Piecowskiemu. 

Zwycięzcy VII edycji „Pojedynku na słowa” – uczniowie 
ZS z Knurowa wspólnie z jurorami imprezy.      Zdj.: s

Boska Janda!
Na ten spektakl czekamy od dawna! Krystyna 

Janda wciela się w rolę „Boskiej” – bogatej eks-
centryczki Florence Foster Jenkins, która pomi-
mo braku słuchu i głosu, uparła się, by śpiewać 
operowe arie. I śpiewała, nawet w Carnegie Hall, 
zgodnie z powiedzeniem „kto bogatemu zabroni”. 
Określana jako najgorsza śpiewaczka świata, rado-
śnie fałszując, spełniła swoje marzenia i weszła do historii opery. „Boskiej” 
Jandzie, która ten światowy hit wystawiła w swoim teatrze „Polonia”, part-
nerują Maciej Stuhr, Wiktor Zborowski, Anna Iberszer, Krystyna Tkacz i Ewa 
Telega, reżyseruje Andrzej Domalik.

15 marca, godz. 19.00.

Celtic dream chłopców z Carrantuohill!
Do udziału w koncercie rybnicko–żorskiej fol-
kowej grupy namawiać nie trzeba, bo sala TZR 
będzie na pewno pełna, informujemy zatem, że 
z zespołem zagra jeszcze harfistka Anna Faber, 
zaśpiewa Katarzyna Sobek, a zatańczy zespół 
tańca irlandzkiego „Reelandia”. A wszystko z 
okazji „Dnia św. Patryka”.  

20 marca, godz. 18.00.

Dość kabaretów?
Nic podobnego, rybnicka publiczność kabarety kocha! Będzie więc okazja, 

by spędzić wieczór w towarzystwie Grupy Rafała Kmity. „Dość... dobry wyrób 
kabaretopodobny” to program, w czasie którego kabareciarze znów zajrzą do 
naszych domów, kuchni i salonów, a także do urzędów i do parlamentu.

26 marca, godz. 19.00
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W pokoju pani Hildegardy wisi na ścianie fo-
tografia ślubna. Spogląda z niej młoda, urodzi-
wa para – dzisiejsza jubilatka i jej mąż Paweł, 
z zawodu maszynista kolejowy. — Jaka pani 
była ładna… — komplementujemy sędziwą 
solenizantkę. — A teraz to nie? — odpowiada 
żartobliwie. I rzeczywiście trzeba przyznać, 
że i dziś wygląda kwitnąco – piękna fryzura, 
perełki na szyi, klipsy… Rodzice pani Hilde-
gardy pochodzili z Rybnika, ale przenieśli się 
do Strzelec Opolskich, gdzie urodziła się nasza 
solenizantka. Tam kupili dom z restauracją oraz 
pole. Jak mówi jubilatka, swoją dobrą kondycję 
zawdzięcza ciężkiej pracy na roli i pogodzie 
ducha. A kondycję miałaby jeszcze lepszą, 
gdyby nie zmora starszych osób – złamanie 
stawu biodrowego i późniejsze komplikacje, 
z powodu których korzysta z wózka. Pani Hil-
degarda urodziła trójkę dzieci – dwóch synów 
i córkę, z rodziną której dziś mieszka. Do-
czekała 9 wnucząt, 20 prawnucząt i 4 prapra-
wnucząt, a cała rodzina otacza ją miłością 
i szacunkiem. 

Nieco młodszą, ale równie szacowną soleni-
zantkę Agnieszkę Kuczerę wraz z prezydentem 
odwiedził i życzenia złożył przewodniczący 
Rady Dzielnicy Smolna Kazimierz Salamon. 
Pani Agnieszka od urodzenia mieszka w Ryb-
niku. To tutaj przeżyła dwie wojny światowe, 
tutaj pomagała w pracy mężowi, wykonującemu 
zawód zduna. Tutaj również urodziła i wycho-

wywała córkę Krystynę, mieszkającą z nią do 
dziś. Jak wspomina pani Teresa, chrześniaczka 
jubilatki, „...ciocia zawsze była dobrym duchem 
całej rodziny, zwłaszcza w czasach, kiedy było 
ciężko”. 

Warto dodać, że oprócz dwóch stulatek 
z przełomu roku, w naszym mieście mieszkają 
w tej chwili trzy 101–latki oraz jedna 102–latka. 

(r), (D)

Dwieście lat dla 100–latek

Dobre duchy 
rodzin

Na przełomie roku setne urodziny obchodzi-
ły dwie rybniczanki. Pani Hildegarda Heince 
z dzielnicy Rybnik–Północ jest starsza od drugiej 
jubilatki, Agnieszki Kuczery ze Smolnej tylko 
o dwa tygodnie,  jednak rocznikowo – o cały rok. 
Ale co to jest wobec wieczności… Obie soleni-
zantki z bukietem kwiatów i koszem różnych 
pyszności odwiedził prezydent Adam Fudali, 
przekazując życzenia od wszystkich rybniczan.

• 1.02., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur 
prawniczy – mec. Szczepan Balicki; godz. 
11.00 – Impresja – prowadząca Maria 
Malczewska.

• 3.02., środa, godz. 13.00 – Znaczenie 
„omegi 3” dla zdrowia – Daria Tyła „Oleo-
farm”.

• 4.02., czwartek, godz. 11.00 – Historia 
malarstwa – barok – Helena Kisielewska.

• 11.02., czwartek, godz. 11.00 – Kult 
wielkości w poezji Kamila Cypriana Nor-
wida – Jerzy Frelich; godz. 13.00 – Spo-
tkanie „tłusto–czwartkowe”.
•  15 .02 . ,  pon iedz ia łek ,  godz . 

10.00 – Dyżur prawniczy – sędzia Ja-
nina Kubasa; godz. 11.00 – Impresja 
– prowadząca Maria Malczewska; godz. 
13.30 – Konstanty Prus – dziennikarz 
i historyk – Krystyna Szaraniec, dyrektor Te-
atru im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

• 16.02., wtorek, godz. 14.00 – Spotkanie 
solenizanckie.

• 18.02., czwartek, godz. 11.00 – Lokalne 

systemy oczyszczania ścieków – prof. 
dr hab. inż Ewa Zielewicz, Politechnika 
Śląska. 

• 23.02., wtorek, godz. 11.00 – Radość życia 
– Karol Wilaszek i Urszula Motykowa.

• 25.02., czwartek, godz. 11.00 – Zrozumieć 
kulturę i ludzi – prof. Irena Floreńska,U.Śl.

 UTW w Rybniku zwraca się 
z uprzejmą prośbą do wszystkich 
zainteresowanych działalnością 
Uniwersytetu o odpisanie 1% 

od podatku na rzecz stowarzyszenia; 
KRS 0000108669.

Hildegarda Heince w otoczeniu rodziny
i na ślubnej fotografii z mężem Pawłem.

Zdj.: r
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Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 
ul. Sobieskiego 15, tel. 32/755 79 90

Program zajęć na luty
 – Dyżur 

• 11.02., czwartek, godz. 11.00 –
wielko
wida – Jerzy Frelich; 
tkanie 
•  15 .02 . ,  pon iedz ia

10.00 –

Agnieszka Kuczera z gośćmi oraz córką.                                               Zdj.: Wydział Promocji i Informacji UM



Złote Gody

Wiedzą o tym państwo Lidia i Jan Bajdowie 
(na dolnym zdjęciu ostatni z prawej), którzy 
wraz z kilkunastoma innymi parami małżeński-
mi wzięli udział w uroczystości zorganizowanej 
w Urzędzie Miasta. Świętujący jubileusz 50–le-
cia małżonkowie, spotkali się z prezydentem 
Adamem Fudalim, który wspólnie z kierowni-
kiem USC Marią Cwenar wręczył szanownym 
jubilatom przyznawane przez prezydenta RP 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

Państwo Bajdowie poznali się w rybnickiej 
Spółdzielni Inwalidów, gdzie razem pracowali. 
— Ja już byłam zatrudniona, kiedy mój przyszły 
mąż rozpoczął tam pracę. Jak tylko zobaczyłam 
tego przystojniaka, upatrzyłam go sobie i... upo-
lowałam. To było uczucie od pierwszego wejrze-
nia. Czułam, że to jest ten jedyny — wspomina 
pani Lidia. Za to pan Jan podszedł do sprawy 
z większym dystansem. — Ja zakochałem się 

od... drugiego wejrzenia. Stwierdziłem, że w tak 
ważnej kwestii muszę być ostrożny, zastanowić 
się i dopiero wtedy podjąć decyzję. Już jako para 
brali udział w organizowanych przez ich zakład 
pracy wycieczkach, spotkaniach i ogniskach. 
— To były czasy, w których każdy był złakniony 
przyjemności, rozrywki i wspólnych wyjazdów. 
Byliśmy razem nawet na akcji kartoflanej. To 
wtedy też była spora atrakcja — wspomina 
z uśmiechem pan Jan, który przyznaje, że jako 
były mieszkaniec Bochni szybko zaaklimatyzo-
wał się na Śląsku. — Życie ułożyło scenariusz, 
w którym gorol z Bochni zszedł się ze Ślązaczką 
z Rybnika. Różne okoliczności spowodowały, 
że z Bochni mnie wypędzono. Tam nie mogłem 
dostać pracy, a w Rybniku szybko wtopiłem się 
w śląski rytm życia. Pokochałem nie tylko Lidię, 
ale i samo miasto... — przyznaje pan Jan, który 
wraz z żoną doczekał się dwóch córek i dwojga 

wnucząt. Dzisiaj, po wielu latach wspólnego 
życia, które nie szczędziło im również bardzo 
trudnych chwil, państwo Bajdowie potrafią 
docenić radość z bycia razem: — Z uwagi na 
chorobę jednej z córek mieliśmy w życiu dużo 
ciężkich dni, ale zawsze trzymaliśmy się razem. 
To nam pomagało w najbardziej dramatycznych 
momentach — wyznaje pani Lidia. 

Oprócz państwa Bajdów medale odebrali 
również Edeltraud i Jan Baronowie, 
Barbara i Stanisław Chmurowie, Adela 
i Tadeusz Gardianowie, Lidia i Hubert 
Gembalczykowie, Krystyna i Jerzy Heince, 
Anna i Stefan Krokowie, Genowefa i Joachim 
Kuźnikowie, Dorota i Konrad Magierowie, 
Salomea i Antoni Matuszczakowie, 
Honorata  i  Józe f  Pa larczykowie , 
Monika i Teofil Przewoźnikowie, Janina 
i Zygfryd Renkowie, Hildegarda i Edmund 
Smyczkowie, Elżbieta i Jan Sobierajowie, 
Irena i Bernard Szulikowie, Małgorzata 
i Franciszek Ulbrychowie oraz Hildegarda 
i Alfred Ziętkowie.

Tekst i zdj.: (D) 

Scenariusze z życia wzięte
Życie wielu par małżeńskich świętujących jubileusz 50. lecia mogłoby posłużyć 

za podstawę niejednego scenariusza filmowego. Z pewnością nie zabrakłoby w 
nim miejsca na gorące uczucia, wydarzenia zaskakujące i radosne, ale i osobiste 
tragedie. 
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Rybnik jak z bajki?

Nie mam jednak zamiaru z długością tych 
korków dyskutować, bo jaki jest koń – każdy 
widzi. Nie będę też pouczał władz miasta, 
co trzeba zrobić, bo one to pewnie wiedzą, 
tylko tu nie chodzi o wiedzę, a o pieniądze... 
Potrzebne są dwa lub trzy pierścienie nowych 
obwodnic wokół miasta – a tu jeszcze jedna nie 
jest skończona. Proponuję jednak uświadomić 
sobie, że taki medialny obraz zakorkowanego 
Rybnika nie jest pełny. Ja bowiem uważam 
– choć jako rybniczanin z pewnością będę po-
dejrzany o brak obiektywizmu – że Rybnik jest 
jednym z najlepszych miast śląskich. A swoją 
opinię opieram na tym, że bardzo dużo jeżdżę 
po całym Śląsku w związku z dostarczaniem 
moich książek. Znam więc każde śląskie miasto 
i miasteczko. Znam ich słabe i mocne strony. 
Wiem nawet, gdzie straż miejska jest wredna, 
a gdzie wyrozumiała. Ale po kolei:

KATOWICE. To fajne miasto, gdy się przez 
nie chce tylko przejechać, jest autostrada, trasa 
DTŚ, tunel pod rondem koło Spodka, trasa na 
Warszawę itd. Ale proszę spróbować dojechać 
do centrum i zaparkować. Wtedy zaczyna 

się katastrofa. A katowicki Urząd Miasta to  
w sumie kilka kamienic rozsianych po centrum, 
gdzie trzeba kluczyć jakimiś korytarzami jak 
w mrowisku. Jeżeli więc ktoś chce krytykować 
nasz Urząd Miasta, to nich sobie próbuje coś 
załatwić w Katowicach. Wtedy wróci na kola-
nach i to jeszcze całując rybnicką ziemię. No 
i katowicki Rynek, katastroficzno–szary obraz 
żywcem wzięty z czasów wczesnego Gierka.

PSZCZYNA. Owszem, malownicze miasto 
z Rynkiem, pałacem i wspaniałym parkiem. 
Tego Rybnik nie ma, ale gospodarczo to miasto 
nie ma wielkiego znaczenia. I jak opowiadają 
mi dostawcy przeróżnych towarów do śląskich 
sklepów, sprzedaje się tam średnio dziesięć 
razy mniej chleba, piwa, książek czy ubrań niż 
w podobnych rybnickich sklepach. Dlatego też 
w Pszczynie jest luz na drogach, a w Rybniku 
klienci, hurtownicy i dostawcy rozjeżdżają na-
sze miasto od poniedziałku do soboty. 

GLIWICE. Miasto nadaje się do jeżdżania 
w kierunku wschód–zachód, bo jest m.in. 
autostrada i trasa bytomska, ale przejazd na 
odcinku północ–południe, czyli przykładowo 

Rybnik – Tarnowskie Góry – to już koszmar. 
A zaparkowanie w okolicach Rynku – wprost 
niemożliwe. Zresztą z handlowego punktu 
widzenia, przewiduję w najbliższym czasie 
stagnację gliwickiego Rynku i słynnej ulicy 
Zwycięstwa, bo centrum miasta przenosi się 
aktualnie w kierunku supermarketu „Forum” 
i powstającego tuż obok „Focusa” na terenach 
byłej huty „Gliwice”. Tymczasem ożywienia 
rybnickiego Rynku udało się dokonać dzięki 
naszemu „Focusowi” i „Plazie”, a przemiesz-
czanie się między nimi całych karawan klientów 
zauważy nawet ślepy. Zatem rybnicki Rynek 
jest zadeptywany w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu, a rynki w Gliwicach, Raciborzu, 
Żorach, Wodzisławiu, Tarnowskich Górach, 
Mikołowie, Cieszynie… tracą klientów i go-
spodarcze znaczenie.

Być może widzę Rybnik zbyt bajkowo, ale 
takim mi się jawi w kontekście innych miast, 
które też znam i często odwiedzam. A może 
któryś z Czytelników też jest bywalcem innych 
śląskich miast i chce się podzielić swymi spo-
strzeżeniami? Zachęcam i czekam na listy. 
Tak czy inaczej temat będziemy kontynuowali 
i porównamy Rybnik z Wodzisławiem Śląskim, 
Żorami i Raciborzem.

Tekst i fotomontaż: Marek Szołtysek

Ta bajkowa ilustracja, 
jest fotomontażem dwóch 
pocztówek z 1910 roku 
przedstawiających zeppelina 
i rybnicki Rynek.

Z faktem, że w Rybniku są korki trudno dyskutować, bo rzeczywiście kolejki 
na wjazd do naszego miasta, zwłaszcza od strony ulicy Wodzisławskiej albo 
Mikołowskiej są czasami dłuższe niż kilometr. A myślę, że w najbliższych miesiącach 
będzie gorzej, bo oddany do użytku fragment autostrady A1 od Sośnicy do Bełku 
spowoduje, że wjazd do Rybnika od tamtej strony, będzie jeszcze trudniejszy. 
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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!

(cz. 76)(cz. Wielki album Rybnika

76/2

76/1
Zdjęcie 76/1:
Powinniśmy sobie czasami uświadomić, że 

niektóre zdjęcia zrobione przez nas samych 
przed laty, już mają charakter archiwalny. 
Tak właśnie jest z prezentowanym zdjęciem. 
Otóż zrobiłem go osobiście podczas zimo-
wych ferii w lutym 1996 roku. Skoro więc 
było to prawie 14 lat temu, to uchwyceni 
na fotografii chłopcy mają już dzisiaj ponad 
25 lat. Przede wszystkim jednak zdjęcie po-
kazuje, że ówczesna zima była wyjątkowo 
mroźna, skoro zamarzł fragment Zalewu 
Rybnickiego po orzepowickiej stronie. Pa-
miętam też, że robiąc to zdjęcie zaparko-
wałem samochód przy ul. Rudzkiej i zanim 
doszedłem do grających w hokeja chłopców, 
zamarzł mi aparat fotograficzny i przestał 
działać. Musiałem więc wrócić do auta, 
rozmrozić sprzęt i ponownie udałem się na 
lodowisko, ale już z aparatem schowanym 
pod kurtką. Wówczas udało się, ale zrobiłem 
tylko jedno zdjęcie, bo od mrozu znów elek-
tronika w aparacie przestała działać. 

Zdjęcie 76/2:
Oto ciekawe zimowe zdjęcie 

z 1938 roku, udostępnione 
przez rodzinę Linianych z Ryb-
nika. Przedstawia ono również 
łyżwiarskie zabawy na lodzie. 
Wówczas zima musiała nie być 
jednak tak ostra jak w 1996 
roku, skoro osoby na zdjęciu są 
tylko w swetrach. A mówi się, 
że przed wojną zimy były mroź-
niejsze, cukier słodszy i cytryny 
kwaśniejsze... Ale zwróćmy 
uwagę jeszcze na jeden szczegół 
tej fotografii, czyli na czterech 
chłopców ubranych w krótkie 
spodnie (!). Tak, bowiem przed 
wojną chłopaki przez cały rok 
chodziły w krótkich galotkach, 
jedynie ubierając zimą pod spód 
grube sztrykowane rajtuzy. 
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Przez wielu modelarstwo lotnicze traktowa-
ne jest jako swoiste przedszkole prawdziwego 
lotnictwa. To właśnie z klubów, w których  
z pasją tworzy się makiety pojazdów latających, 
wywodzi się wielu utytułowanych pilotów woj-
skowych i cywilnych. Jednak rybniccy modela-
rze już od kilkudziesięciu lat udowadniają, że 
modelarstwo to nie tylko przedsmak „poważ-
nego” latania, ale przede wszystkim niezwykle 
pasjonujący sport wyczynowy. Dodajmy sport 
wymagający, bo na staranne wykonanie makie-
ty trzeba średnio poświęcić ponad dwa tysiące 
godzin. — Klub, który dzisiaj skupia osiemnastu 
członków, zajmuje się przede wszystkim przygo-
towaniem zawodników do udziału w różnego 
rodzaju zawodach i mistrzostwach — wyjaśnia 
Witold Tendera, wiceprezes zarządu Górno-
śląskiego Klubu Modelarstwa Kosmicznego 
i Lotniczego. 

Modelarze pracują nad wiernymi kopiami 
samolotów, rakiet i statków kosmicznych, 
jak np. amerykańskiego Saturna, który latał 
na orbicie okołoziemskiej. Tworzą również 
modele rakietoplanów sterowanych za po-
mocą fal radiowych, które są pierwowzorem 
dzisiejszych bezzałogowych samolotów woj-
skowych. — Mamy też silną grupę modelarzy, 
którzy zajmują się modelami sterowanymi 
mechanicznie za pomocą magnesu. To duże mo-
dele o rozpiętości ponad 2,5 metra — wyjaśnia  
W. Tendera. Jego syn Piotr, który szybko 
„zaraził się” pasją ojca, a dzisiaj również jest 
członkiem rybnickiego klubu, właśnie w tej 
kategorii zyskał tytuł wicemistrza świata. 

Najwięcej trudności przysparza modelarzom 
skonstruowanie modeli rakiet. Każda z makiet 
musi odpowiadać oryginałowi i to w odpo-
wiedniej skali. Jeśli dopuszczalny 1% błędu 
zostanie przekroczony, startujący w zawodach 
otrzymują punkty karne. A sędziowie oceniają 
nie tylko wierność modeli z pierwowzorem, ale 
również to, w jaki sposób makiety zachowują 
się w powietrzu. Co więcej, by móc wziąć udział 
w zawodach, modelarze muszą przedstawić ko-
misji sędziowskiej szczegółową dokumentację. 
Skompletowanie dokumentów może potrwać 
dwa lata, a rybniccy konstruktorzy docierają 
nawet do certyfikatów amerykańskiej agencji 
kosmicznej NASA. Kolejnym etapem pracy jest 
gromadzenie materiałów, wykonywanie form  
i montowanie silników. — Nasz klub jest jednym 
z trzech producentów takich silników w Euro-

pie. Wykonu-
jemy je przede 
wszystkim dla 
własnych po-
trzeb, ale również na zamówienie innych klubów. 
W tej chwili cała kadra narodowa startuje na 
naszych silnikach, a korzystają z nich również 
modelarze z Litwy, Łotwy i Estonii — cieszy się 
W. Tendera. Przyznaje też, że pierwsze modele, 
które powstały w rybnickiej pracowni bardzo 
różniły się od tych, które przygotowywane są 
dzisiaj. Zmieniły się tworzywa, które teraz są 
bardziej dostępne, weszły nowe technologie. 
— Przed laty trudno było zdobyć odpowiednie 
materiały. Korzystaliśmy wtedy z pomocy płk. 
Tadeusza Dłużyńskiego, który jako ówczesny 
dyrektor rybnickiego aeroklubu (dzisiaj prezes 
klubu) pomagał nam w zdobyciu materiałów  
i urządzeń z Niemiec — dodaje W. Tendera. 

Trudno zliczyć tytuły, jakie udało się zdo-
być członkom klubu. Jeden z cenniejszych 
to z pewnością tytuł mistrza świata juniorów 
w rakietoplanach, który podczas zawodów 
zorganizowanych w Rumunii w 1998 r. zdobył 
indywidualnie Piotr Tendera. To także tytuł 
mistrza świata w modelach o napędzie gumo-
wym wywalczony przez Eugeniusza Cofalika. 
Z kolei Witold Tendera, który jest nie tylko 
utytułowanym zawodnikiem, ale również sędzią 
klasy międzynarodowej i trenerem, mającym 
spore osiągnięcia w szkoleniu młodzieży, może 
pochwalić się kilkunastoma tytułami mistrza 
Europy, które wywalczył indywidualnie i zespo-
łowo. — W tym roku, w kadrze narodowej mamy 
sześciu naszych zawodników. Pod tym względem, 
na ponad pięćdziesiąt zarejestrowanych w Polsce 
aeroklubów, plasujemy się w pierwszej dziesiątce 
— podkreśla. 

Uzyskanie tak dobrych 
wyników oraz udział w 
zawodach możliwy jest 
również dzięki wsparciu 
sponsorów oraz miasta. 
A ubiegły rok był dla ryb-
nickich modelarzy wyjąt-
kowo udany. Udziałem 

rybniczan stały się sukcesy na mistrzostwach 
świata, Europy oraz Polski, a także w zawo-
dach rozgrywanych w ramach Pucharu Polski. 
Te osiągnięcia pozwalają sytuować rybnicką 
jednostkę wśród najlepszych polskich klubów 
modelarskich, o czym z dumą mówi płk. Ta-
deusz Dłużyński: — Najbardziej cieszymy się  
z osiągów naszych modeli. Od samego początku 
postawiliśmy na precyzję. Dzięki temu mamy tak 
dobre wyniki. Ale atutów rybniccy modelarze 
mają dużo więcej. Co powoduje, że zwyciężają? 
— To przede wszystkim doświadczenie, lepsza niż 
przed laty możliwość pozyskiwania materiałów 
do budowy makiet, własna baza silników i zdolni 
modelarze — wylicza W. Tendera. Przyznaje, że 
modelarstwo buduje charaktery. By stworzyć  
dobrą makietę trzeba cechować się wyjątko-
wą precyzją, mieć dużo samozaparcia, uporu  
i cierpliwości, zaś w trakcie zawodów zachować 
zimną krew. Jednak członkowie klubu nie 
spoczywają na laurach. Poszukują kolejnych 
sponsorów, których pomoc pozwoli im na 
udział w tegorocznych mistrzostwach świata 
i Europy. Sami próbują też zarabiać, bowiem 
pracują nad liczącym ponad trzy metry, poka-
zowym modelem rakiety amerykańskiej Nike 
Tomahawk. Rakieta będzie startowała z kilku-
metrowej wyrzutni napędzanej ośmioma silni-
kami. — Chcemy tym modelem zaprezentować 
możliwości produkowanych przez nas silników. 
To, mamy nadzieję, pozwoli nam pozyskać nowe 
rynki zbytu i w ten sposób zasilić budżet klubu 
— zapowiada wiceprezes Tendera. 

(D)

Rybniccy modelarze pracują nad 
pokazowym modelem amerykań-
skiej rakiety Nike Tomahawk, 
której budowa ma zostać ukoń-
czona w kwietniu tego roku. 

Zdj.: arch. pryw.

Wniebowzięci . . .

Z samolotami,  rakietoplanami i  statkami 
kosmicznymi mają do czynienia na co dzień. Znają 
tajniki konstrukcji amerykańskich rakiet i rosyjskich 
samolotów bojowych. Członkowie Górnośląskiego 
Klubu Modelarstwa Kosmicznego i Lotniczego częściej 
niż inni patrzą w niebo. Jednocześnie, mocno stąpając 
po ziemi, poświęcają tysiące godzin na stworzenie 
wiernych kopii latających pojazdów.

— Zdolni modelarze to jeden z naszych atutów — mówi Witold Tendera, wiceprezes zarządu 
Górnośląskiego Klubu Modelarstwa Kosmicznego i Lotniczego. 
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Pogrom w Krakowie
Koszykarkom UTEX–u ROW Rybnik nie udało się od zwy-

cięstwa rozpocząć 2010 roku. W pierwszym tegorocznym spotka-
niu rybniczanki doznały w Krakowie bolesnej porażki, przegrywając 

z miejscową Wisłą Can – Pack 
53:100. Do walki z faworytem 
Utex przystąpił bez chorych 
Katarzyna Krężel i Martyny 
Koc. Ta pierwsza w sobo-
tę 9 stycznia w Pruszkowie 
wystąpiła w seniorskiej re-
prezentacji Polski – w meczu 
przeciwko gwiazdom Polskiej 
Ligi Koszykówki Kobiet Krę-
żel zdobyła 4, a jej drużyna 
przegrała 75:95. 

W spotkaniu w Krako-
wie aż 46 punktów zdobyło 
amerykańskie trio: Bell, 
Boddie i Hampton, 3 punkty 
zdobyła K. Suknarowska, po 
2 M. Sibora i K. Stanek. Po 
tej porażce Utex plasuje się 
na 8 miejscu w tabeli – w 14 
meczach zdobył 20 punktów  

i o 1 punkt wyprzedza 9. w tabeli Lidera Pruszków. Ale rybni-
czanki mają do rozegrania jedno zaległe spotkanie – 28 stycznia 
zmierzą się w Poznaniu z miejscową Ineą, a dwa dni później 
rozegrają mecz w Łodzi z miejscowym ŁKS–em. 

Złoto w szpadzie
Wojciech Sworowski z RMKS-u Rybnik, po bardzo emocjonujących 

walkach, zdobył pierwsze miejsce w III Pucharze Polski juniorów  
w szpadzie męskiej, jaki odbył się w Gliwicach. Wojtek rozpoczął turniej 
od walk eliminacyjnych, w których przegrał tylko jeden z pięciu pojedynków. 
Do fazy pucharowej przystępował z numerem „13”, który wbrew panującej 
opinii okazał się szczęśliwy. W walce o finał wygrał 15:10 z Józefem Po-
rdesem z KKS Kraków, a w samym finale pokonał 15:9 Mikołaja Smółkę  
z AZS AWF Katowice. 
Tym startem zawodnik 
RMKS-u Rybnik ko-
lejny raz potwierdził 
przynależność do grona 
najlepszych polskich 
szpadzistów. Mamy na-
dzieję, że kolejne starty 
w Pucharach Świata  
w Goeteborgu i Bazylei 
oraz Mistrzostwach 
Polski będą również 
pomyślne i pozwolą 
Sworowskiemu zakwa-
lifikować się na Mi-
strzostwa Świata Junio-
rów, które odbędą się  
w Baku w Azerbejdżanie 
na początku kwietnia 2010 roku. Oto miejsca pozostałych zawodników RMKS-u 
w zawodach Pucharu Polski: 26 miejsce –  Krystian Fajkis, 36 – Zachariasz Kłosek, 
44 – Maciej Kotas , 47 –  Maciej Gryt, 63  – Kamil Naszkowski. 

Na najwyższym stopniu podium – Wojciech Sworowski.

Podpisując klubowe kalendarze po zwy-
cięstwie nad drużyną z Leszna 76:67 Ka-
tarzyna Krężel nie wiedziała jeszcze o po-
wołaniu do reprezentacji Polski.

W rozegranym w połowie stycznia w Knu-
rowie–Szczygłowicach towarzyskim meczu 
między Polską, a USA, barw naszego kraju 
w wadze do 57 kg bronił Mateusz Mazik 
z RMKS–u Rybnik. Pokonał on na punkty 
Adriana Marscha, jednego z najlepszych 
amerykańskich zawodników tej wagi. I była to 
najładniejsza walka tego meczu.

W całym spotkaniu Polacy pokonali w nim 
drużynę gości zza oceanu, którym sekundował le-
gendarny Sam Collona 14:4. Licznie zgromadzeni 
w hali knurowskiego MOSiR-u kibice obejrzeli 
9 pojedynków – 8 mężczyzn i 1 starcie kobiet. 
Rewanżowy pojedynek odbył się 19 stycznia  
w Gliwicach i również zwyciężyli Polacy.

Dość sensacyjnie zakończyła się IX edy-
cja Memoriału Władysława Leciejewskie-
go, tradycyjnego turnieju szachowego dla 
uczczenia pamięci rybnickiego nauczyciela, 
członka Nauczycielskiego Klubu Szacho-
wego i twórcy (wraz z synem Zbigniewem) 
tzw. „szachów śląskich”. 

Wygrał go uczeń Gimnazjum nr 18, 13–letni 
uczestnik krajowych zawodów w kategorii 
juniorów Marcin Smołka, przerywając serię 
trzykrotnych zwycięstw czołowej szachistki 
Polski, mistrzyni międzynarodowej Agnieszki 
Matras–Clement.

Zainicjowany przez działacza szachowego 
i naszego niedawnego „pasjonata” („GR”  
z października 2009 r.) Jana Heliosza turniej, 
zorganizował tradycyjnie NKSz przy Za-
rządzie Oddziału ZNP w Rybniku. Zawody 
miały jak zawsze uroczystą oprawę, a wśród 
gości byli m.in. syn bohatera memoriału płk 
Zb. Leciejewski, poseł Henryk Siedlaczek, 
wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn, kilku 
grających radnych: Romuald Niewelt, Jerzy 
Lazar i Michał Chmieliński oraz Józef Gaw-
liczek z RD Śródmieście, przedstawiciele biur 
europosła B. Marcinkiewicza, posła M. Krzą-
kały i senatora A. Motyczki, przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego, a także prezes MKSz 
Piotr Bobrowski – również w charakterze 

zawodnika. Uroczystość poprowadził prezes 
Zarządu Okręgu ZNP Kazimierz Piekarz, a 
sędziował J. Heliosz. 

W turnieju wzięło udział 32 zawodników,  
w tym 4 kobiety. Było on silnie obsadzony 
m.in. przez 9. zawodników z centralnymi 
kategoriami, 10. legitymujących się między-
narodowym rankingiem FIDE i 13. graczy  
z II kategorią. Dlatego wygrana M. Smołki 
jest tym bardziej zaskakująca. Kolejne miejsca 
po wymienionej już czołowej dwójce zdobyli: 
Aleksander Kubin (5,5 pkt.) ze Śl. Klubu Sza-
chowego dla Niesłyszących, Piotr Bobrowski 
(5 pkt., MKSz) i Dawid Sitek (5 pkt.), KSz 
Rymer – Niedobczyce).

Zwycięzcom wręczono puchary: staro-
sty Damiana Mrowca, posła M. Krząkały 
i senatora A. Motyczki, a także nagrody 
rzeczowe ufundowane przez parlamen-
tarzystów, RD Śródmieście oraz miasto. 
Uhonorowano także najmłodszych za-
wodników oraz najstarszego uczestnika 
turnieju, którym był zasłużony nauczyciel 
i b. radny Jan Bujak.

Dziękując wszystkim uczestnikom, gościom 
i sponsorom główny organizator imprezy i jej 
sędzia J. Heliosz zaprosił na jubileuszowy, X 
Memoriał w grudniu 2010 r. 

(r)

IX Memoriał Władysława Leciejewskiego

A jednak Marcin przed Agnieszką!
Bokserzy towarzysko

W towarzyskim pojedynku Mateusz Mazik pokonał ame-
rykanina Adriana Marscha.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 43
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Ogłoszenia o wynikach zbiórek publicznych
Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnospraw-

nych i ich otoczenia „Razem” z Rybnika, ul. Piasta 35 w dniach 
18–19 grudnia 2009 r. na podstawie decyzji SO I-5022/00010/09 
Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2009 r., przepro-
wadziło zbiórkę publiczną dobrowolnych datków do skarbony 
stacjonarnej na terenie miasta Rybnika.

W wyniku zbiórki zebrano 425,50 zł. Koszt zbiórki 0 zł. Całość 
zebranych środków została przeznaczona na 
dofinansowanie dożywiania oraz wyjazdu zi-
mowego dzieci niepełnosprawnych – uczniów 
SOSW.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy!
•   •   •

Komitet organizacyjny przy Młodzieżowej Radzie Miasta 
zgodnie z decyzją prezydenta Rybnika: SO I – 5022/00007/09 z dnia 
20.11.09 r. w ramach akcji charytatywnej Czapka św. Mikołaja 

zebrał kwotę 20.483,86 zł. Koszty przeprowadzenia zbiórki wy-
niosły 213,98 zł (w tym: materiały biurowe – 31,94 zł; telefon 
– 100,04; opłata – 82,00 zł). Kwota 20269,88 (łączna kwota 
minus koszty przeprowadzenia zbiórki) została przeznaczona na 
paczki świąteczne dla dzieci z rodzin dotkniętych biedą i patologią 
z terenu miasta Rybnika.

TOWAR – DARY W NATURZE – REAL i PLAZA (w sztukach): cukier 
– 414, mąka – 336, makaron – 654, mleko – 92, napoje – 228, olej 
– 98, ryż – 286, kasza – 86, czekolada – 1660, cukierki – 406, batony 
– 1108, bakalie – 61, konserwy owocowe – 54, konserwy warzywne 
– 64, konserwy szynka – 174, galaretki – 58, budyń – 130, kisiel – 65, 
zabawki – 257, płatki – 179, herbata – 180, kawa – 40, kakao – 55, 
mydło – 20, proszek – 7, chipsy – 83, artykuły szkolne – 103, ubrania 
– 4, ciastka – 1182, kaszki – 19, masło/margaryna – 70, przyprawy 
– 17, dżem/miód – 71, kostki rosołowe – 10, pasztet – 63, nutella 
– 42, ser/ser topiony – 62, smalec – 4, paluszki – 86, jogurty – 70, 
wędlina – 11, owoce – 118, majonez/ketchup – 18, sól – 7, gorące 
kubki/zupki chińskie – 50, czekoladowe kalendarze – 40.

Szachowy gwiazdozbiór
W pierwszą niedzielę  2010 roku 

w Klubie Energetyka rozegrano imprezę 
szachową, której organizatorem była 
sekcja szachowa TS „Kuźnia” przy współ-
udziale Urzędu Miasta Rybnika, Staro-
stwa Powiatowego i Fundacji Elektrowni 
„Rybnik”. 

W jubileuszowym XV Międzynarodowym 
Noworocznym Turnieju Szachowym wziął 
udział prawdziwy gwiazdozbiór znakomitych 
szachistów z Egiptu, Białorusi, Czech i Polski, 
z aktualnymi medalistami Mistrzostw Polski 
seniorów. Głównym faworytem był arcymistrz 

Bartłomiej Heberla, posiadający najwyższe 
miejsce w międzynarodowym rankingu. 
Niewiele niżej sklasyfikowany jest mistrz mię-
dzynarodowy z Białorusi Kirill Stiupak oraz 
mistrz FIDE z Czech Iwan Brecka. Pierwsza 
ósemka zawodników miała średni ranking 
powyżej 2284 punktów, co świadczy, że był to 
jeden z najsilniejszych turniejów w dotychcza-
sowej historii imprez rozgrywanych w Rybni-
ku. Do rundy trzeciej faworyci wygrywali swoje 
pojedynki, gromadząc komplet punktów. Od 
tego momentu walka nabrała rumieńców, 
gdyż w rundzie czwartej doszło do pojedynku 
na szczycie, Bartłomieja Heberli z Kirillem 
Stupakiem. Po stojącej na wysokim poziomie 

grze pozycyjnej, partia zakończyła się remi-
sem. Białorusin w rundzie 7 i 8 poniósł dwie 
porażki, co było dla niego zimnym prysznicem. 
Skrzętnie na finiszu taką okazję wykorzystał 
Czech Ivan Brecka zajmując ostatecznie dru-
gie miejsce. Zwyciężył arcymistrz Bartłomiej 
Heberla. Trzeci w turnieju był Białorusin Stu-
pak, a czwarty zawodnik z Egiptu Mohamed 
Aly Adel. W klasyfikacji drużynowej turnieju 
zwyciężyła czeska drużyna Mittal Ostrava 
przed Roszadą Żory i Rymerem Niedobczyce. 
Na 4. miejscu sklasyfikowany został gospodarz 
turnieju TS Kuźnia Rybnik, a dwie pozycje 
niżej MKSz Rybnik.

Tuż po Nowym Roku w hali sportowej 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Żorach odbył się turniej piłki siatkowej 
„Gloria Victis – gramy dla Cześka”. Jego 
organizatorami byli:  Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Żorach, Amatorska Liga Piłki 
Siatkowej Rybnik, nauczyciele WF z Gimna-
zjum nr 4 w Rybniku, MUKS Sari Żory oraz 
Gimnazjum nr 2 w Żorach. Celem imprezy 
było uhonorowanie wybitnego siatkarza 
i trenera Czesława Fojcika. Wszystkie zebrane 
podczas turnieju środki finansowe, tj. ponad 

10,5 tys. zł zostały przekazane na pomoc 
w jego leczeniu.

Zmagania turniejowe poprzedziły mecze 
pokazowe, w których zagrały przedstawicielki 
wielu pokoleń wychowanek Czesława. Ponad-
to odbył się mecz pomiędzy radnymi z Żor, 
a Żorską Izbą Gospodarczą. W turnieju zagrały 
33 drużyny, co sprawiło, że rozgrywki systemem 
pucharowym trwały aż 9 godzin! 

Po pięknej walce w meczu finałowym Jas–
–Mos I wygrał z Jas–Mos II 2:1. Trzecie miejsce 
w turnieju zajęła drużyna 4 Fun. Te trzy ekipy 

odebrały okazałe puchary ufundowane przez 
Śląski Związek Piłki Siatkowej. MVP turnieju 
został wybrany kapitan zwycięskiej drużyny 
Sebastian Marczyński.

W trakcie trwania turnieju odbywały się li-
cytacje wielu niezwykle atrakcyjnych pamiątek 
siatkarskich, które dla wsparcia Cz. Fojcika 
przekazały kluby jak np. Jastrzębski Węgiel 
oraz wielu znanych ludzi związanych z siat-
kówką. Były to między innymi koszulki Piotra 
Gruszki, Krzysztofa Ignaczaka, Adama Nowi-
ka, Katarzyny Gajgał z autografami zespołów 
ligowych, kilka piłek i inne pamiątki.

Gloria Victis – grali dla Cześka
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— Panie przewodniczący, 30 grudnia na 
liście publikowanej przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej znalazło się około 20 
organizacji pożytku publicznego z terenu Ryb-
nika. Ostatnią jest Rybnicki Klub Piłkarski 
– Szkółka Piłkarska ROW w Rybniku, które-
mu Pan prezesuje od ponad 10 lat. Czy warto 
stowarzyszeniu ubiegać się o status organizacji 
pożytku publicznego?

— Gdybym tak nie uważał, klub o taki status 
by się nie ubiegał. RKP–ROW jest drugim po 
Rybnickiej Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej 
– ROW stowarzyszeniem, którego przekształ-
cenie w OPP udało mi się zrealizować. Dobre 
doświadczenia RALP–u są dodatkowym argu-
mentem „za”. W sytuacji, gdy coraz trudniej 
o wsparcie ze strony sponsorów, pozyskanie 
dodatkowych środków z 1% podatku może 
być znakomitą alternatywą, tym bardziej, że 
wpłacających to nic nie kosztuje! Z pewnością 
warto to uczynić, chociaż przyznam, że jest 
to coraz trudniejsze. Np. fiskus nie przekaże 
1% podatku, nawet gdy wniosek jest prawi-

dłowy i organizacja 
widnieje na specjal-
nym wykazie, jeżeli 
sama organizacja nie 
poda MPiPS swojego numeru konta. Drobne 
przeoczenie i mamy „rok z głowy”. Problemy 
rządu z deficytem budżetowym powodują, że 
niechętnie oddaje on jakiekolwiek pieniądze. 
Zamiast upraszczać procedury i wspierać OPP, 
mnoży bariery administracyjne, zniechęcając 
społeczników. Ale stowarzyszeń o statusie OPP 
jest coraz więcej i coraz bardziej skutecznie 
pozyskują pieniądze z 1% podatku od osób 
fizycznych. Według moich szacunków jest ich 
aktualnie około 7000. 

— Co trzeba zrobić aby przekazać 1% swo-
jego podatku na rzecz OPP?

— Wniosek o przekazanie 1% podatku 
znajduje się na końcu każdego zeznania rocz-
nego PIT–28, PIT–36, PIT–36L, PIT–37 czy 
PIT–38. 1% przekazują więc w tym roku rów-
nież podatnicy podatku liniowego, ryczałtowcy 
oraz podatnicy grający na giełdzie. Nie można 

przekazać 1% karty podatkowej. Wniosek taki 
można również złożyć na piśmie, w postaci od-
rębnego podania, wystarczy jednak – i jest to o 
wiele prostsze – w zeznaniu rocznym wskazać 
nazwę i numer wpisu do KRS (Krajowego 
Rejestru Sądowego).  

— Czy wiadomo jak rybnickie organizacje 
radzą sobie z pozyskiwaniem 1% podatku? 

— Co roku jest pewien postęp, ale nadal 
mamy spore rezerwy. W ub. roku było „do wzię-
cia” około 3, 4 mln zł podatku wpłacanego przez 
rybnickich podatników. Rybniczanie przekazali 
na rzecz OPP blisko 2,3 mln zł, czyli około 2/3 tej 
kwoty, ale zaledwie 321 tys. zł trafiło na konta 
rybnickich OPP. Czyli jest jeszcze trochę do zro-
bienia. Najlepiej gdyby 100% środków trafiało 
na konta OPP. Jestem pewny, że organizacje 
lepiej je wykorzystają niż minister finansów.

— Co należy zrobić, aby tak się stało i jaki 
jest wasz pomysł na pozyskanie wpłat z 1%?

— Tak jak w każdej innej działalności, 
potrzebna jest dobra promocja i aktywność 
społeczników. To nie potencjalni darczyńcy 
powinni szukać organizacji, lecz odwrotnie. 
Wiele osób nawet nie wie, że w naszym mieście 
istnieją organizacje pożytku publicznego, któ-
rym  można  przekazać środki. My na przykład 
wydaliśmy kalendarz, w którym prezentujemy 
nasz dorobek, również po to, by wpłacający 
wiedział, w co inwestuje. Wykupiliśmy również 
ogłoszenie w waszej gazecie. No i oczywiście 
uruchomiliśmy „pocztę” rodzinną oraz naszych 
sympatyków. Warto podzielić się 1%.

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU NA

RKP–ROW RYBNIK
KRS 0000000650 

WSPIERAJ RYBNICKI SPORT 
DZIECI I MŁODZIEŻY
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Warto podzielić się 1%! 
Okres rozliczeń podatkowych kończy się wprawdzie dopiero 

wraz z końcem kwietnia, ale już dziś warto zastanowić się 
nad przekazaniem 1% od podatku którejś z organizacji 
pożytku publicznego. Przewodniczący Rybnickiego Klubu 
Piłkarskiego – Szkółki Piłkarskiej ROW Rybnik, a jednocześnie 
przewodniczący Rady Miasta Stanisław Jaszczuk przekonuje, 
że warto 1% oddać jednej z rybnickich organizacji.

Młodzi adepci rybnickiego piłkarstwa wraz z trenerami i prezesami klubów RKP ROW Rybnik i KS Energetyk ROW Rybnik.                                       Zdj.: arch. klubu

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 45



CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 75 53 400

empik

A oto lista osób, które wylosowały nagrody:

Józef Urbanek – komplet śniadaniowy z porcelany
Elżbieta Piotrowicz – audiobook + zaproszenie do pizzerii
Justyna Pogwizd – blender
Tadeusz Foreiter – żelazko turystyczne + audiobook
Barbara Głowacz – radio łazienkowe + komplet ręczników
Eugenia Beyga – koc elektryczny
Urszula Golla – walizeczka podróżna
Ewelina Kuczera – wizyta u kosmetyczki
Grzegorz Kulik – zaproszenie do restauracji „Sake”
Irena Achtelik i Maria Kalisz – bankowe zestawy prezentowe  
Iwona Tkocz i Michał Krakówka – niespodzianki książkowe

Zwycięzcom gratulujemy!

Po odbiór nagród należy zgłosić się do redakcji w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia zwycięzców.

Sponsorom oraz panu Kazimierzowi Salamonowi za pomoc w ich pozyskaniu, serdecznie dziękujemy!

Rozwiązanie
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Hity na styczeń

Zaproszenie
do Gabinetu Kosmetycznego

Professionalline 
Rybnik, ul. Wodzisławska 19, 

tel. 697 754 787

Księgarnia ORBITA, 
Rybnik, Rynek 12

tel./fax 032/42 22 604
www.orbita.osdw.pl

2 audiobooki

tel./fax 032/42 22 604

Zaproszenie na kolację 
we dwoje 

Pizzeria Italiana 
Rybnik, ul. Hallera 25, 
tel. 32 42 35 757 w. 33

2 pozycje książkowe 

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 75 53 400

empik

Poczęstunek dla 2 osób

Restauracja Sake
Rybnik, Rynek 15, tel. 32/423 62 52

Zestaw prezentów

Rybnik, ul. Sławików 4a

Zestaw śniadaniowy

Hurtownia porcelany, szkła i pamiątek
Rybnik, ul. Smolna 3, tel. 32/424 97 27

www.kamelia.rybnik.pl

KAMELIA
KAMGLAS

2 zestawy prezentowe

Placówka dbkredyt w Rybniku, 
ul. Sobieskiego 19 (przed światłami), 

tel. 032 429 49 00

Jeszcze na żaden z dotychczasowych konkursów pomysłu Kazimiery 
Drewniok nie wpłynęło tak wiele odpowiedzi. Ten nie był widać najtrud-
niejszy i można go było rozwiązać nie wychodząc z domu. Prawidłowe 
hasło brzmi: PO WIECZERZY OD ANIOŁKA SPOD DRZEWKA 
PREZENT DOSTANIE ADASIEK I EWKA.

Konkursu świątecznego
Ryszard Przybylski, Cień jaskółki. Esej 

o myślach Chopina. Wydawnictwo „Znak” 
, Kraków 2009.

Rok Chopinowski na naszych łamach 
zaczynamy od prezentacji jednej z wielu 
publikacji o naszym wielkim kompozytorze, 
jakie już się pojawiły i jakie się pojawią. 
To biografia niezwykła, bo pokazująca Chopi-
na poprzez myśli zawarte w listach. Nie tylko 
poprzez słowa, ale ukryte znaczenia, które 

wydobył autor, znakomity eseista, znawca romantyzmu. W Roku 
Chopina warto jego bohatera poznać bliżej.

•••
Press. Miesięcznik, nr 1/2001. Wyd. 

Press Sp. z o.o.    
Istniejące 10 lat pismo skierowane 

jest do dziennikarzy, szefów marketingu, 
pracowników public relations, agencji re-
klamowych, media planerów oraz wszyst-
kich współpracujących i zainteresowanych 
mediami. W numerze styczniowym wyniki 
rankingu na „Dziennikarza Roku”, którego 
zwycięzcą został Tomasz Lis. Jak pamiętamy, samo-
chód, który był nagrodą, przekazał na licytację dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co kwartał 
„Press” wzbogacony jest o raport w formie dodatku. W omawianym 
numerze 2 ranking metropolitalności miast polskich. Nie ma wśród 
nich Rybnika, a są trzy miasta o mniejszej liczbie mieszkańców. 
Warto przeczytać.

•••
CD Rafał Blechacz, Koncerty forte-

pianowe Chopina, Deutsche Grammo-
phon, 2009.

I kolejna odsłona Roku Chopinowskie-
go. Zwycięzca Konkursu Chopinowskiego 
z 2005 roku prezentuje nagrane w słynnej 
Concertgebouw w Amsterdamie z Royal 

Orchestra pod dyrekcją Jerzego Semkowa dwa koncerty fortepiano-
we: e - moll i f – moll. Krytycy muzyczni byli zachwyceni: Blechacz 
jest wirtuozem myślącym, grającym nieszablonowo, tryskającym 
optymizmem i świeżością, doskonale rozumiejącym się z maestro 
Semkowem. Dlaczego Deutsche Grammophon, a nie któraś z polskich 
firm fonograficznych? No właśnie...

•••
DVD Maks Faerberboeck, Kobieta 

w Berlinie. Constantin Film Produktion 
2008 r.   

Głośny niemiecki film, oparty na pamięt-
nikach berlińskiej dziennikarki, która stała 
się ofiarą zdobywców Berlina w 1945 r. 
Wkroczenie do miasta Armii Czerwonej 
było dla wielu kobiet początkiem dra-
matu... Filmowi towarzyszy przejmująca 
muzyka Zbigniewa Preisnera. 



Dłuuuugi Sylwester 
Niektórzy mieszkańcy miasta nadspodzie-

wanie długo świętowali nadejście nowego 
roku. 4 stycznia SM otrzymała wezwanie od 
jednego z mieszkańców, który natknął się na 
leżącego na chodniku nieprzytomnego, jak 
mu się wydawało, mężczyznę. Przybyły na 
miejsce patrol stwierdził, że jest on pod wpły-
wem alkoholu i mężczyznę ocucił. Ponieważ 
nie miał on żadnych obrażeń, został przez 
strażników odprowadzony do domu, gdzie 
czekała na niego rodzina. Dzień później SM 
ponownie otrzymała zgłoszenie dotyczące 
pijanej osoby, która wzdłuż Nacyny „wędro-
wała” w stronę dzielnicy Maroko–Nowiny. 
Niepokój wzbudziła informacja, iż mężczyzna 
wpadł do wody, co mogło się dla niego fatal-
nie zakończyć. Strażnicy odnaleźli delikwenta 
leżącego na chodniku w pobliżu rzeki. Na 
miejsce wezwano karetkę. Ostatecznie męż-
czyzna trafił do tyskiej izby wytrzeźwień. 

Fałszywy parkingowy
7 stycznia na komendę SM wpłynęło 

zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który 

zbiera pieniądze za możliwość zaparkowa-
nia samochodu pod jednym z rybnickich 
marketów. Po przybyciu na miejsce strażnicy 
nie spotkali nikogo próbującego wyłudzić 
pieniądze. Albo fałszywy alarm, albo fałszy-
wy parkingowy zdążył się ulotnić. 

Uwaga, kontrola zimowa!
W związku z zimową aurą, strażnicy 

przeprowadzili kontrole chodników i miejsc 
poruszania się pieszych. Jej wyniki nie są naj-
gorsze, 75% z tych miejsc było odśnieżonych 
i drożnych. Szczególnie kontrolowano dojścia 
do miejsc publicznych takich jak szkoły, czy 
kościoły. Osobom, które nie wywiązują się 
z obowiązku odśnieżania udzielono upo-
mnień, zastrzegając, że następnym razem 
kara może być bardziej dotkliwa.

Prawie jak déjà vu
14 stycznia SM otrzymała wezwanie 

z prośbą o udzielenie pomocy mężczyźnie, 
który leży przed wejściem na rybnickie targo-
wisko. Patrol po przybyciu na miejsce ustalił, 
że jest on nietrzeźwy. Ponieważ samodziel-

nie się oddalił, strażnicy nie podjęli dalszych 
kroków. Kilka godzin później dyżurny SM 
otrzymał zgłoszenie, iż jeden z mieszkańców 
Śródmieścia potrzebuje natychmiastowej 
pomocy. Pod wskazany adres udał się patrol, 
który stwierdził, iż potrzebującym pomocy 
jest „znajomy” mężczyzna, spod targowiska. 
Mężczyzna po raz drugi odmówił przyjęcia 
pomocy medycznej i znów udał się do 
domu. Miejmy nadzieję, że tym razem już 
do niego trafił…. 

Zatroskany mąż?
Trzy dni później, strażnicy otrzymali 

zgłoszenie dotyczące kobiety, która leżała 
nieprzytomna w śniegu, w pobliżu stadni-
ny koni przy ul. Łanowej. Strażnicy szybko 
zlokalizowali kobietę, która była nietrzeźwa. 
Poprosiła strażników o odprowadzenie do 
domu, ponieważ jak twierdziła, mąż nie 
chce jej wpuścić. Kiedy strażnicy udali się 
pod wskazany adres, mąż właśnie wychodził 
na poszukiwania małżonki. 

Fr.

Świadczenia 
pielęgnacyjne

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego w związku z opieką nad nie-
pełnosprawnym członkiem rodziny ustalane 
niezależnie od dochodów rodziny. Uprawnienie 
do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje osobie 
sprawującej opiekę nad niepełnosprawnym członkiem 
rodziny, legitymującym się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o nie-
pełnosprawności, wraz ze wskazaniami konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w proce-
sie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Szczegółowe 
informacje – Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rybniku znajdującego się 
przy ul. Raciborskiej 20.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 47

Na odpowiedzi na kart-
kach pocztowych czeka-
my do 19 lutego 2010 r. 
Wśród osób, które przyślą 
lub przyniosą do redakcji 
(Rynek 12 a) kartkę pocz-
tową z prawidłowym roz-
wiązaniem, rozlosujemy 
nagrody:    

Informacje o działaniach rybnickiej Straży Miejskiej również na www.sm.rybnik.pl

Z notatnika strażnika miejskiego

Bezpłatna
    mammografia

Rybniczanki mogą korzystać z bezpłatnych badań mammo-
graficznych wykonywanych w ramach „Programu Profilaktyki 
Raka Piersi”. Oferta przeznaczona jest dla kobiet w wieku 50–69 lat, 
które w ostatnich dwóch latach nie miały zrobionej mammografii. 
Finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia badania 
będą przeprowadzane w filii jastrzębskiego Niepublicznego Wielo-
specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDICUS 99”, która 
mieści się w Rybniku przy ul. Kościuszki 54. Zainteresowane panie 
mogą się rejestrować pod numerem telefonu 32/755 88 19.

Foto–zagadka

Wystarczy uważnie 
przyjrzeć się publikowa-
nemu obok zdjęciu i od-
gadnąć gdzie znajduje 
się zaśnieżona rzeźba.

Lubisz i znasz swoje 
miasto? Jesteś spostrze-
gawczy, znasz historię 
i interesujesz się za-
chodzącymi w Rybniku 
zmianami? Jeśli tak, weź 
udział w konkursie. 

2 pozycje książkowe 

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 75 53 400

empik
5–galonowa butla wody 

z pompką 

Zadzwoń i zamów!
32 42 25 127, 501 345 006

5–galonowa butla wody

32 42 25 127, 501 345 006
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BUDŻET NA 2010 ROK
omówienie

1. Budżet Miasta Rybnika na 2010 rok konstruowano przy odczuwalnych już skutkach 
kryzysu finansowego i narastającego spowolnienia gospodarczego. W jednostkach 
samorządu terytorialnego, a tym samym również w naszym budżecie, przekłada się to 
na niższe wpływy z tytułu podatków i opłat. Szczególnie dotkliwy był już w 2009 roku 
spadek wielkości dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób 
fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT). 

Miasto realizuje i będzie realizowało zadania współfinansowane ze środków unijnych 
(Program Rozwoju Subregionu Zachodniego oraz projekt kluczowy), które wymagają 
zaangażowania środków własnych. Nie poprzestajemy na środkach już pozyskanych, lecz 
ciągle zabiegamy (w konkursach) o dotacje na kolejne zadania – tak programy twarde, 
jak i miękkie. Z zasady dla większości z nich wymagany jest wkład własny, choć są też 
programy całkowicie finansowane z budżetów unijnego i państwa.

Wszystko to determinuje do skoncentrowania wysiłku finansowego na programach 
inwestycyjnych, kosztem ograniczenia finansowania działalności bieżącej. W budżecie 
2010 roku wydatki bieżące ograniczono do niezbędnego minimum, uwzględniając naj-
ważniejsze potrzeby. Generalnie nie założono wskaźnika wzrostu wydatków rzeczowych, 
utrzymując je na poziomie roku bieżącego. Kierownictwa jednostek organizacyjnych 
Miasta będą musiały w tej sytuacji wygospodarować oszczędności tam, gdzie to będzie 
możliwe, aby mieć środki na pokrycie wzrostu cen materiałów i usług.

Od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje nowa ustawa o finansach publicznych, wpro-
wadzająca stopniowo coraz bardziej restrykcyjne zasady finansowania samorządów. 
Wprawdzie część rozwiązań systemowych jest nieco odłożona w czasie, ale dosto-
sowywanie do nowych wskaźników należy zacząć już teraz. Kluczową sprawą jest 
wypracowywanie znaczącej nadwyżki operacyjnej, która pozwoliłaby przynajmniej na 
obsługę już istniejącego zadłużenia, a w latach późniejszych również na finansowanie 
wydatków majątkowych.

2. Dochody budżetu miasta zamykają się kwotą  534.985.965,99 zł. 
Najpoważniejszymi źródłami dochodów miejskiej kasy są:

A. dochody własne 282.430.512,96 zł (52,79 %)
• wpływy z podatków 83.314.000 zł 
 od nieruchomości (75.700 tys. zł), od środków transportowych (2.600 tys. zł), od 

czynności cywilnoprawnych (2.500 tys. zł), od spadków i darowizn (2 mln zł), rolnego 
(290 tys. zł), dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 
(170 tys. zł), leśnego (54 tys. zł),

• wpływy z opłat 14.037.000 zł
 koncesyjnych z ustawy antyalkoholowej (2.900 tys. zł), eksploatacyjnej (2.800 tys. 

zł), skarbowej (2.300 tys. zł), za zajęcie pasa drogowego (2.242 tys. zł), za rejestrację 
pojazdów i za wydanie praw jazdy (2 mln zł), targowej (1.600 tys. zł), od posiadania 
psów (120 tys. zł), planistycznej (50 tys. zł), produktowej (25 tys. zł), 

• dochody uzyskiwane przez jednostki  budżetowe 21.428.900 zł
 Zarząd Transportu Zbiorowego (12.671 tys. zł), Rybnickie Służby Komunalne (3.255 

tys. zł), Miejski Dom Pomocy Społecznej (1.530 tys. zł), Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji (1.100 tys. zł), Zarząd Zieleni Miejskiej (510 tys. zł), Ośrodek Leczniczo 
– Rehabilitacyjny (470 tys. zł), Centrum Rekreacji i Rehabilitacji ,,BUSHIDO” (275 
tys. zł), Ośrodek Pomocy Społecznej (106 tys. zł), Zespół Ognisk Wychowawczych 
(12 tys. zł), Urząd Miasta (1.500 tys. zł), w tym egzekucja mandatów karnych Straży 
Miejskiej (1 mln zł) oraz darowizna Rybnickiej Fabryki Maszyn ,,RYFAMA” S.A. 
na dofinansowanie przebudowy drogi (500 tys. zł), 

• dochody ze sprzedaży majątku i innych składników majątkowych 29.001.000  zł
• dochody z majątku gminy – wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz 

czynsze dzierżawne 2.248.480 zł
• udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami  811.520 zł

• odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 3.500.000 zł
• odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta 

220.000 zł 
• dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – na zadania realizo-

wane na podstawie porozumień i umów 4.812.112,96 zł
 lokalny transport zbiorowy (1.505,7 tys. zł), utrzymanie nowopowstałej kanalizacji 

sanitarnej oraz spłata rat pożyczki (wraz z odsetkami) zaciągniętej w WFOŚiGW 
(gminy: Gaszowice i Jejkowice – 1.364 tys. zł), Powiatowy Urząd Pracy (552,2 tys. 
zł), Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (431,4 tys. zł), rodziny zastępcze 
(324,3 tys. zł), Dom Dziecka (150 tys. zł), funkcjonowanie Biura Realizacji Projektu 

(90 tys. zł), kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych 
przedmiotów zawodowych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej (87,4 tys. zł), 
Biblioteka Publiczna (85,5 tys. zł), Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
(71,2 tys. zł), przedszkola niepubliczne (42,4 tys. zł), Zespół Ognisk Wychowawczych 
(37,3 tys. zł), Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna (35 tys. zł), Rodzinny Dom 
Dziecka nr 1 (22,7 tys. zł), Warsztaty Terapii Zajęciowej (13,2 tys. zł),

• inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 267.500 zł
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 113.950.000 zł 
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 8.840.000 zł.

B. subwencja ogólna z budżetu państwa 128.809.207 zł (24,10%)
• część oświatowa na prowadzenie szkół 121.298.336 zł
• część równoważąca 7.510.871 zł. 

C. dotacje celowe z budżetu państwa 38.537.076,93 zł (7,20%)
• na zadania własne 2.168.200 zł
 zadania realizowane przez pracowników socjalnych OPS (947,7 tys. zł), zasiłki stałe (936,4 

tys. zł), zasiłki okresowe (205 tys. zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne (79 tys. zł),
• na zadania z zakresu administracji rządowej 36.203.458 zł
 świadczenia rodzinne (23.055,5 tys. zł), Komenda Miejska Państwowej Straży Po-

żarnej (6.691 tys. zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne (3.275,7 tys. zł), ośrodki 
wsparcia (901 tys. zł), administracja publiczna (753,9 tys. zł), Zespół ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności (638,8 tys. zł), nadzór budowlany (380,8 tys. zł), pomoc społeczna 
(318,7 tys. zł), prace geodezyjno–kartograficzne (89 tys. zł), gospodarka gruntami 
i nieruchomościami Skarbu Państwa (58,9 tys. zł), prowadzenie rejestru wyborców 
(19,2 tys. zł), kwalifikacja wojskowa (16,4 tys. zł), obrona cywilna (4,5 tys. zł), 

• na zadania  realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
– grobownictwo wojenne 5.000 zł

• na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej 
 dofinansowanie z budżetu państwa:  160.418,93 zł
 – Skorzystaj z szansy 81,1 tys. zł, 
 – Przekroczyć próg 69,9 tys. zł, 
 – Program Rozwoju Osobistego Młodzieży PROM 7,8 tys. zł, 
 – System podatkowy a działalność gospodarcza  w Czechach i Polsce 1,6 tys. zł.

D. środki pochodzące  z budżetu Unii Europejskiej 81.492.213,10 zł (15,23%)
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 77.734.467,51 zł w tym na realizację 

programów: 
 – twardych (inwestycyjnych) – 74.880 tys. zł: Budowa Obwodnicy Północnej (8.713 

tys. zł), Przebudowa wiaduktu na ul. Raciborskiej (7.403 tys. zł), Przebudowa ul. Żor-
skiej (15 mln zł), Przebudowa i budowa układu drogowego – Ryfama (6.159 tys. zł), 
Przebudowa układu komunikacyjnego w dz. Kłokocin (3.522 tys. zł), Rybnicki System 
Informacji Przestrzennej (1.417 tys. zł), Przebudowa DK 78 (10.360 tys. zł), Budowa 
systemu monitoringu wizyjnego w dz. Miasta – II etap (1.840 tys. zł), Miejska sieć 
szerokopasmowa (6.624 tys. zł), Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia 
ustawicznego w ZST w Rybniku (864 tys. zł), Likwidacja azbestu w budynkach uży-
teczności publicznej (1.970 tys. zł), Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska 
odpadów komunalnych (1.798 tys. zł), Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku (722 
tys. zł), Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych (2.509 tys. zł), Modernizacja 
hali widowiskowo–sportowej w Rybniku–Boguszowicach I i II etap (5.979 tys. zł), 

 – miękkich – 2.855 tys. zł: Rybnik to dobry adres (256 tys. zł), Aktywny Rybnik – Miasto 
z ikrą (881 tys. zł), System podatkowy a działalność gospodarcza w Czechach  i Polsce 
(14 tys. zł), Polsko–czeskie igraszki kulinarne (84 tys. zł), Rybnickie Boże Narodzenie i 
Kolędowanie (297 tys. zł), Promocja kultury ziemi raciborsko–rybnickiej (1.323 tys. zł).

• Europejski Fundusz Społeczny (programy miękkie) 3.586.956,60 zł, w tym: Z 
angielskim do źródeł wiedzy (125 tys. zł), Dodajcie nam skrzydeł (529 tys. zł), Azymut 
– moja pasja, moja szkoła, mój zawód, moja praca (390 tys. zł), Zawodowiec – przy-
szłościowiec. Strategia modernizacji kształcenia zawodowego w Rybniku (287 tys. zł), 
Program Rozwoju Osobistego Młodzieży PROM (44 tys. zł), Skorzystaj z szansy (1.532 
tys. zł), Przekroczyć próg (396 tys. zł), Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania 
bezrobociu (283 tys. zł).

• Partnerski Projekt Szkół Comenius 69.566,40 zł,
• Partnerski Projekt Szkół Leonardo da Vinci 101.222,59 zł.

E. Inne 3.716.956 zł (0,68%)
• Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 438,4 tys. zł, 
• Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Przebudowa ul. Zebrzydowickiej 

– 3 mln zł, 
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• Norweski Mechanizm Finansowy – Poszerzenie wiedzy o rynkach pracy w Polsce i 
Norwegii – 278,6 tys. zł.

3. Wydatki budżetu miasta zaplanowano w wysokości  643.563.195,63 zł, 
 z czego na realizację inwestycji  przeznacza się  224.363.643,66 zł (tj. 34,86%). 
 Wydatki bieżące ograniczono do niezbędnego minimum, uwzględniając najważniej-

sze potrzeby. Generalnie nie założono wskaźnika wzrostu wydatków rzeczowych 
oraz na wypłatę wynagrodzeń (z wyjątkiem oświaty)  utrzymując je na poziomie 
2009 roku.  

Najważniejszymi wydatkami w poszczególnych działach są:
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 189.789.264,27 zł (29,49 %)
 Ta największa pozycja w wydatkach budżetu miasta obejmuje głównie dotacje 

dla oświatowych zakładów budżetowych, które w 2010 roku wynoszą łącznie 
161.967.853,40 zł. Środki te zapewniają sfinansowanie przede wszystkim płac, 
pochodnych oraz najniezbędniejszych wydatków rzeczowych, w tym dla:

 – szkół podstawowych 45.297.977,28 zł
 – zespołów szkolno–przedszkolnych 7.501.039,00 zł
 – gimnazjów 24.758.504,20 zł
 – liceów ogólnokształcących 2.170.286,92 zł
 – zespołów szkół ponadpodstawowych 18.388.942,00 zł
 – zespołów szkół zawodowych 27.159.121,50 zł
 w tym dla Zespołu Szkół Technicznych na realizację projektu pn.: Wzrost dostępności i 

poprawa warunków kształcenia ustawicznego w ZST w Rybniku, współfinansowanego 
ze środków EFRR – 1.015.989,86 zł

 – szkolnictwa specjalnego 12.792.476,50 zł
 – przedszkoli 19.699.424,00 zł
 – Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej 1.999.155,00 zł
 – placówek wychowania pozaszkolnego 2.200.927,00 zł 
 w tym dla: Młodzieżowego Dom Kultury w dz. Maroko–Nowiny – 1.363.928 zł oraz 

OPP – Zespół ,,Przygoda” w dz. Smolna – 836.999 zł.
 Ponadto w budżecie oświaty zaplanowano środki miedzy innymi na: 
 – dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświato-

wo–wychowawczych prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów 
publicznych w łącznej kwocie 8.513 tys. zł,

 – funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – 1.410 tys. zł,
 – dowożenie uczniów do szkół – 909 tys. zł,
 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 846 tys. zł,
 – organizację kolonii i obozów – 91 tys. zł,
 – dotacje dla uczelni wyższych (opłaty za media) – 450 tys. zł, 
 – dodatek uzupełniający oraz rezerwę na podwyżki dla nauczycieli – 4.036 tys. zł,
 – projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z UE: Zawodowiec 

– przyszłościowiec i Dodajcie nam skrzydeł – 491 tys. zł,
 – inne wydatki – 1.180 tys. zł (m.in. stypendia dla wyróżniających się uczniów, pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli, organizację olimpiad i konkursów, nagrody Prezydenta 
Miasta na Dzień Edukacji, dofinansowanie zajęć sportowych w OZB).

Na inwestycje oświatowe zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 6.425 tys. zł, w tym:
 – termomodernizacja budynków placówek edukacyjnych: SP 22, dz. Niedobczyce, 

SP 34, dz. Smolna, ZSP 3, dz. Ochojec i ZSEU, dz. Maroko–Nowiny – ogółem 3.590 
tys. zł.  Na realizację tego zadania miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko),

 – modernizacja kuchni w P10, dz. Maroko–Nowiny oraz P19, dz. Boguszowice Stare 
– po 400 tys. zł,

 – budowa boisk przy Zespole Szkół Technicznych, dz. Śródmieście – 400 tys. zł oraz 
G4, dz. Rybnicka Kuźnia – 452 tys. zł, 

 – modernizacja boisk przy: SP19, dz. Boguszowice Stare oraz Specjalnym Ośrodku 
Szkolno–Wychowawczym przy ul. Mikołowskiej – po 350 tys. zł,

 – termomodernizacja budynku basenu krytego przy ZSB, dz . Meksyk – 338 tys. zł,
 – dostosowanie SP34, dz. Smolna do potrzeb niepełnosprawnych – 80 tys. zł,
 – budowa ogrodzenia przy G3, dz. Chwałowice – 65 tys. zł.
Na remonty placówek oświatowych przeznaczono kwotę 3.470 tys. zł, w tym: szkoły 

podstawowe i zespoły szkolno – przedszkolne – 1.722 tys. zł, gimnazja – 712 tys. zł, 
szkoły zawodowe – 393 tys. zł, zespoły szkół ponadpodstawowych – 308 tys. zł, przed-
szkola – 177 tys. zł, Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – 57 tys. zł, placówki 
wychowania pozaszkolnego – 44 tys. zł oraz pozostałe placówki – 57 tys. zł.

Transport i łączność 167.615.620,16 zł (26,04%)
 Na budowę dróg i poprawę układu komunikacyjnego, w budżecie miasta przewi-

dziano kwotę ogółem 121,1 mln zł, tym zadania realizowane :

 • przy współudziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Subregionu 
Zachodniego: 

 •  projekt kluczowy obejmujący 3 zadania: budowę Obwodnicy Północnej na od-
cinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej, 
przebudowę wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935 i przebudowę 
ul. Żorskiej od ronda Boguszowickiego do granic Miasta (46,1 mln zł)

 • przebudowa i budowa układu drogowego poprzez Ryfamę (8,5 mln zł),
 • przy współudziale środków unijnych, w ramach rozstrzygniętych konkursów:
 •  przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Kłokocin (13,8 mln zł),
 • przebudowa DK 78 (ul. Wodzisławska – 20,2 mln zł),
 • przy współudziale środków pozyskanych z Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych – Przebudowa ul. Zebrzydowickiej na odcinku od ul. Kotucza do 
ul. Budowlanych z rondem Zebrzydowicki i przebudowa chodników (7,9 mln zł),

 • ze środków własnych miasta: przebudowa ul. Podmiejskiej łączącej drogę wo-
jewódzką 920 (ul. Rudzka) z DK 78 (ul. Gliwicka), przebudowa ul. Raciborskiej 
na odcinku od ul. Kotucza do granic Miasta, utworzenie obszaru ograniczonego 
użytkowania w ciągu DK 78 na odcinku ul. Gliwickiej–Rybnickiej, przebudowa ulicy 
Tkoczów oraz budowa ronda na ul. Małachowskiego, łącznik ulic Małachowskiego, 
Błękitna, Tkoczów, przebudowa skrzyżowania ulic: Bieli–Szewczyka–Willowa–Brzo-
zy, budowa łącznika ul. Wodzisławska–Obwiednia Południowa, budowa łącznika 
Poligonowa–Rycerska, przebudowa ul. Świerklańskiej na odcinku od ul. Kowalczyka 
do ul. Żeromskiego.

Na remonty dróg oraz ich utrzymanie przeznacza się kwotę w wysokości 17,7 mln zł.
 Dla Zarządu Transportu Zbiorowego przewidziano na wydatki związane z funkcjonowa-

niem autobusowej komunikacji miejskiej środki w kwocie 25,3 mln zł oraz na program 
(Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej), realizowany z udziałem środków 
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1,6 mln zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 78.056.124,51 zł (12,13%)
 W ramach tego działu na inwestycje komunalne zaplanowano kwotę 56,9 mln zł, w 

tym m.in.: 40 mln zł – na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej, 2,9 mln zł – na 
uporządkowanie gospodarki ściekowej (pod warunkiem otrzymania środków po-
mocowych z POIiŚ), 2,4 mln zł na budowę zakładu odzysku odpadów budowlanych, 
6,7 mln zł – na budowę III kwatery składowiska odpadów komunalnych, 3,5 mln zł 
– na budowę sieci wodociągowej w dzielnicach miasta oraz 0,7 mln zł na budowę 
nowych punktów świetlnych w dzielnicach. 

 W wydatkach bieżących ujęto między innymi środki na utrzymanie zieleni w mie-
ście (5,3 mln zł), oświetlenie ulic, placów i dróg (5,3 mln zł), oczyszczanie miasta i 
gospodarkę odpadami (2,7 mln zł), opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (295 tys. 
zł) oraz dekorację świąteczną miasta (136 tys. zł). Na ewentualną dopłatę do ceny 
ścieków zaplanowano kwotę 5 mln zł, a na koszty postępowania arbitrażowego z 
firmą TCHAS – 2 mln zł.

Opieka społeczna 63.326.587,29 zł (9,84%)
W tym dziale finansowane są m.in.: 
– świadczenia rodzinne 23.055.500 zł
– dodatki mieszkaniowe 4.310.000 zł
– Ośrodek Pomocy Społecznej (zespoły problemowe, 
    pracownicy socjalni, administracja) 5.424.488 zł
– zasiłki i pomoc w naturze 2.802.104 zł
– usługi opiekuńcze 712.000 zł
– program dożywiania 450.000 zł
– Zespół Ognisk Wychowawczych 2.477.147 zł
– Dom Dziecka 1.912.630 zł
– Rodzinne Domy Dziecka nr 1 i 2 445.000 zł
– usamodzielnienie wychowanków placówek 
   opiekuńczo–wychowawczych 373.869 zł
– odpłatność za dzieci przebywające w placówkach 
   opiekuńczo–wychowawczych i rodzinach zastępczych 
    na terenie innego powiatu 2.300.000 zł 
– rodziny zastępcze 3.133.315 zł
– Miejski Dom Pomocy Społecznej 4.363.240 zł
– odpłatność za osoby skierowane do innych domów 
    pomocy społecznej 850.000 zł
– Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności 1.187.500 zł
– Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Cogito Noster” 714.300 zł
– Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Karłowicza 48 408.900 zł
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 399.920 zł
– Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy 377.000 zł
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– Powiatowy Urząd Pracy 2.072.830 zł
– Żłobek ,,Skrzat” 892.800 zł
– programy realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego: 
– Skorzystaj z szansy – Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.802.811 zł,
– Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu – II edycja – Powiatowy 

Urząd Pracy – 282.807,45 zł,
– Program Rozwoju Osobistego Młodzieży PROM – Zespół Ognisk Wychowawczych 

– 52.046 zł.
Na remonty w tym dziale przewidziano 540 tys. zł, w tym: drenaż i odwodnienie terenu 

wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Cogito Noster” (250 tys. zł), 
remont dachu i wymiana wykładzin w Miejskim Domu Pomocy Społecznej (130 tys. 
zł), remonty w placówkach opiekuńczo–wychowawczych (100 tys. zł), wymiana okien 
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (30 tys. zł) oraz 
wymiana podłóg w WTZ przy ul. Kościuszki (30 tys. zł).

Administracja  publiczna 41.172.151,42 zł (6,40%)
Na funkcjonowanie Urzędu Miasta przewidziano kwotę 24.971.298 zł
Ponadto w ramach tego działu ujęto między innymi środki na:
– funkcjonowanie Rady Miasta i Rad Dzielnic 1.086.660 zł
– promocję miasta 3.246.085 zł
– w tym projekty realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju  Regionalnego:
– Rybnik to dobry adres – 74.741 zł,
– Aktywny Rybnik – Miasto z ikrą – 431.135 zł,
– składki członkowskie (związki i stowarzyszenia) 210.000 zł
– tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy 1.650.000 zł
– realizację zadań Wydziału Rozwoju, Promocji Gospodarczej 
   i Integracji Europejskiej 235.000 zł.
Na inwestycje zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 8.948 tys. zł, z przeznaczeniem 

na realizację następujących zadań:
– miejska sieć szerokopasmowa 7.748.752 zł
– Rybnicki System Informacji Przestrzennej 684.766 zł
– Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji 
   Rybnickiej (OSKAR) 14.473 zł,
   współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
   Rozwoju Regionalnego,
– zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania 500.000 zł.

Kultura fizyczna i sport 25.916.069,30 zł (4,03%)
W ramach tego działu ujęto środki na:  
– funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 7.659.250 zł
– funkcjonowanie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido” 921.000 zł
– pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 1.345.000 zł.
Na inwestycje zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 15.377 tys. zł, z przeznaczeniem 

na realizację następujących zadań:
– modernizacja hali widowiskowo–sportowej 
    w dz. Boguszowice–Osiedle – 1.053 tys. zł
– modernizacja hali widowiskowo–sportowej 
    w dz. Boguszowice–Osiedle – II etap – 5.524 tys. zł 
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego,
– modernizacja hali widowiskowo–sportowej 
   w dz. Boguszowice – III etap – 3.800 tys. zł
– budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu 
    i rekreacji w Rybniku–Kamieniu – 3.500 tys. zł,
– modernizacja kąpieliska w dz. Chwałowice – 1.500  tys. zł. 
Ponadto na remonty obiektów sportowych oraz inne wydatki w tym dziale przewi-

dziano 614 tys. zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.475.253,83 zł (2,25%)
Na dotacje dla miejskich instytucji  kultury przeznaczono kwotę  
ogółem 10.803.090 zł, w tym dla:

– Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 4.339.500 zł
– Rybnickiego Centrum Kultury 2.512.100 zł
– Domów Kultury w dzielnicach miasta 2.691.490 zł
– Muzeum 1.260.000 zł.
Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przeznaczono kwotę 780 tys. zł, a na 

pozostałe zadania w zakresie kultury – 364 tys. zł.

Ponadto na realizację projektu Promocja kultury ziemi raciborsko–rybnickiej, 
współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
przewidziano kwotę 1.458 tys. zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 545 tys. zł na przebudowę Domu 
Kultury w Niedobczycach, a na remonty instytucji kultury – 441 tys. zł. 

Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa 13.769.784,00 zł (2,14%)
W ramach tych działów mieszczą się środki na: 
– dotacje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 5.984.265 zł,
w tym: dotacja na remonty zasobów mieszkaniowych – 3 mln zł oraz dotacja na 

kontynuację budowy budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej – 2.984.265 zł
– wycenę i podział nieruchomości, odszkodowania 
    wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.558.892 zł
– utrzymanie targowisk, parkingów, giełdy i szaletów 2.495.000 zł 
– wykupy gruntów i budynków 700.000 zł
– opracowanie zmian do planów ogólnego zagospodarowania 
    przestrzennego miasta oraz koncepcje urbanistyczne 400.000 zł
– administrowanie i władanie obiektami cmentarzy komunalnych 
    oraz świadczenie usług cmentarnych 620.000 zł
– funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 473.491 zł
– funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 380.800 zł
– prace geodezyjne i kartograficzne 67.336 zł. 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.852.354 zł (2,00%)
W tym dziale mieszczą się wydatki na funkcjonowanie m.in.:
– Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 6.871.000 zł
– Straży Miejskiej 2.771.202 zł
– ochotniczych straży pożarnych 476.072 zł
– Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 165.580 zł.
Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych przewidziano środki na dokończenie 

budowy nowego budynku Straży Miejskiej, przy ul. Reymonta – 2,2 mln zł oraz na 
remonty awaryjne OSP kwotę 70 tys.  zł.

Ochrona zdrowia  8.346.454,85 zł (1,30%)
Na funkcjonowanie Ośrodka Leczniczo–Rehabilitacyjnego im. Jana Pawła II zapla-

nowano ponad 2 mln zł, zaś na prace remontowe – 50 tys. zł.
Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii 

przewidziano 2,9 mln  zł. Wydatkowanie tych środków odbywać się będzie zgodnie z 
przyjętymi przez Radę Miasta programami. 

4. Planowany na 2010 r. deficyt budżetowy (różnica pomiędzy dochodami a wydat-
kami) wynosi 108.577.229,64 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: 
ze sprzedaży papierów wartościowych (50.000.000 zł) z kredytów (33.894.123,70 zł) i 
pożyczek (24.683.105,94 zł). 

Planowany wskaźnik zadłużenia miasta na koniec 2010 roku, liczony w stosunku do 
prognozowanych dochodów, wynosić będzie 43,69% (wobec ustawowego 60%). Wskaźnik 
obsługi zadłużenia kształtować się będzie na poziomie 6,08% (ustawowy wskaźnik 15%).

W 2010 roku przypada termin wykupu serii F EMISJI 2002 obligacji komunalnych 
Rybnika (8,5 mln zł), a także spłata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program kanalizacji sanitarnej w 
dzielnicach (9.960.172,33 zł) i na kompostownię w Zarządzie Zieleni Miejskiej (156.000 
zł) oraz rat kredytów preferencyjnych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego  
ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (386.805 zł).

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

Środki GiPFOŚiGW w łącznej kwocie 10.353 tys. zł będą przeznaczone między 
innymi na:

– przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami 
    i ochroną powierzchni ziemi 4.115 tys. zł
– realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych 
    służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej 2.030 tys. zł
– przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody 1.807 tys. zł
– przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza 839 tys. zł.
Środki PFGZGiK w kwocie 851.740 zł przeznaczone zostaną na finansowanie zadań 

związanych z aktualizacją i utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz 
zakup urządzeń  i wyposażenia do prowadzenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej.
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Podatki 2010 – Informacje ogólne:
Stawki podatków lokalnych w Rybniku w 2010 roku

Informacje o stawkach podatkowych dostępne są na stronie 
internetowej www.rybnik.pl oraz w Wydziale Podatków (Urząd Miasta, 
I piętro, sala 151). Opublikowane zostały także w grudniowym (2009 rok)  
wydaniu „Gazety Rybnickiej”.

Przypominamy o terminach płatności podatków i opłat lokalnych 
w 2010 roku:
– od nieruchomości i rolnego: 15 marca, 17 maja, 15 września  

i 15 listopada 
– od środków transportowych: 15 lutego i 15 września 
– od posiadania psów: 30 kwietnia oraz 15. dnia po wejściu  

w posiadanie psa.
Wpłaty podatków
Podatki te można wpłacać – nie ponosząc dodatkowych opłat:

– w kasach Urzędu Miasta (wejście od ul. Miejskiej, I piętro, sala 151)  
w godzinach pracy Urzędu,

– u inkasentów (dotyczy dzielnic: Zebrzydowice, Rybnicka Kuźnia  
i Orzepowice).
Wpłaty podatkowe mogą być również dokonywane na rachunek 

Urzędu Miasta Rybnika nr 95 1500 1214 1212 1005 2644 0000 Kredyt 
Bank S.A. I O/Rybnik.  

Zasady zaokrągleń
Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę 

zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot 
wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 
50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (art. 63 ustawy 
– Ordynacja podatkowa).

Inne informacje
W każde ostatnie dni terminu płatności podatków mieszkańcy mają 

możliwość bezpłatnego zaparkowania swoich pojazdów na dziedzińcu 
Urzędu Miasta (wjazd od ul. Miejskiej) na czas zapłaty podatków.

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

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

Podatek od nieruchomości
Dla ustalenia sposobu opodatkowania i zaliczenia gruntu do 

określonego rodzaju użytków decydujące znaczenie mają zapisy w geo-
dezyjnej ewidencji gruntów i budynków (a nie zapisy w innych rejestrach,  
np. w planie zagospodarowania przestrzennego, ani faktyczny sposób 
wykorzystywania gruntów).

Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od podatku są grunty, 
oznaczone w geodezyjnej ewidencji gruntów jako drogi, o ile nie znajdują 
się one w posiadaniu przedsiębiorców. Na mocy ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych od podatku zwolnione są między innymi grunty sta-
nowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, 
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są m.in.:
1. posiadacze (najemcy, dzierżawcy) nieruchomości lub ich części 

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego,

2. właściciele lokali mieszkalnych (jeżeli wyodrębniono własność 
lokali).
Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi 

podatkowemu wypełnioną informację o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasad-
niających powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego (np. zakup 
czy sprzedaż nieruchomości) lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego 
wpływ na wysokość podatku (np. zmiana sposobu użytkowania budynku 
lub jego części).

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobo-
wości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych 
oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe są obowiązane:
1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi gminy właściwemu 

ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania 
deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, 
sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeśli obo-
wiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, 

2. odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zmian  
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian, 

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

również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych lub uchwały Rady Miasta Rybnika.

Podatek rolny i leśny
Podatek rolny
Podatkiem rolnym objęci są:

1. posiadacze gospodarstw rolnych (użytki rolne o pow. ponad 1 ha), 
2. posiadacze gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budyn-

ków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 
Ustawowo od podatku zwolnione są między innymi:

1. użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione 
ustanowione na użytkach rolnych, 

2. użytki ekologiczne. 
Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od podatku są grunty 

zdegradowane wskutek działalności górniczej, o ile nie są związane  
z prowadzeniem działalności gospodarczej (po przedstawieniu zaświad-
czenia z kopalni o trwałej degradacji gruntów).

Stawki podatku w roku 2010 wynoszą:
1. dla podatników posiadających do 1 ha użytków rolnych – 170,50 zł 

za 1 ha fizyczny, 
2. dla podatników posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych (gospo-

darstwa rolne) –85,25 zł za 1 ha przeliczeniowy. 
Podatek leśny
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie 

o podatku leśnym lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie 
innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozu-
mieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów 
i budynków jako lasy.

Ustawowo od podatku leśnego zwolnione są między innymi:
1. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
2. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
3. użytki ekologiczne.
Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od podatku są lasy nie 

stanowiące własności Skarbu Państwa w wieku 40 lat i więcej.
Stawka podatku leśnego od 1 ha w 2010 roku wynosi 30,0388 zł. 

Podatek od środków transportowych
Podatnicy tego podatku zobowiązani są do złożenia w terminie do 15 

lutego 2010 r. deklaracji podatkowej na podatek od środków transpor-
towych o wysokości podatku (DT–1) i posiadanych pojazdach (DT–1/A)  
na drukach według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 18.10.2007 r. (Dz.U. Nr 205, poz. 1484).

Druki deklaracji wraz ze stawkami podatku dostępne są na stronie 
internetowej Urzędu Miasta. Można je także pobrać w Wydziale Podat-
ków (Urząd Miasta, I piętro, sala 151). 

Od roku 2008 opodatkowaniu nie podlegają samochody ciężarowe 
o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony.

Opłata od posiadania psów
Od roku 2008 dotychczasowy podatek od posiadania psów został 

zastąpiony opłatą od posiadania psów. Zasady naliczania, pobierania  
i odpowiedzialności za nieuiszczone zobowiązania nie uległy zmianie.

Wszyscy posiadacze psów zobowiązani są do zapłaty opłaty od ich 
posiadania. W 2010 roku stawka opłaty wynosi 60 zł od każdego psa. 

Ustawowe zwolnienia z tej opłaty dotyczą:
1. psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, 

głuchoniemych, niedołężnych),
2. psów będących w posiadaniu osób w wieku powyżej 65 lat prowa-

dzących samodzielne gospodarstwo domowe – zwolnienie dotyczy 
jednego psa,

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

Pomoc publiczna
Pomocą publiczną jest wszelka pomoc przyznawana podmiotowi 

prowadzącemu działalność gospodarczą ze środków państwowych  
w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji po-
przez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towa-
rów i która wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej. Co do zasady pomoc publiczna jest zakazana, ale dopuszcza 
się ją w konkretnych przypadkach, uregulowanych przepisami UE. 

Pomoc de minimis
Wsparcie dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą 

może być udzielone na zasadzie pomocy de minimis. Udzielona pomoc 
nie może jednak przekroczyć 200.000 EUR, a sektorze transportu 
drogowego – 100.000 EUR. Sumowane są kwoty pomocy uzyskanej  
w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go 
lat budżetowych (pomocy z różnych źródeł i w różnych formach).

Przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie pomocy de minimis 
zobowiązany jest do złożenia:
1. wniosku o udzielenie pomocy wraz z uzasadnieniem i dokumentami 

(przy czym przepisy szczegółowe, np. ustawa- Ordynacja podatkowa, 
muszą przewidywać możliwość udzielenia wsparcia),

2. zaświadczeń o pomocy de minimis oraz informacji o pomocy otrzy-
manej w ciągu trzech lat budżetowych,

3. oświadczenia, iż przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej.

Opłata targowa
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z później-
szymi zmianami) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Jednocześnie jednak 
ustawa ta wyraźnie wskazuje, że targowiskami, o których mowa w ust. 
1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel (art. 15 ust. 2).  
Ustawa zatem przyjmuje własną definicję targowiska, za które uznaje 
każde miejsce (niezależnie od własności, usytuowania itp.), na którym 
faktycznie dokonywana jest sprzedaż.

Ponadto w art. 15 ust 3 tej ustawy wskazano, że opłatę targową 
pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych 
przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi 
świadczone przez prowadzącego targowisko. Opłata targowa jest 
zatem niezależna od opłat pobieranych przez prowadzącego targowisko,  
np. z tytułu udostępnienia gruntu, opłat za energię, wodę itp.

Zgodnie z art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się 
od opłaty targowej osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od 
nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi 
na targowiskach. Zatem zwolnienie obejmuje tylko tych handlujących, 
którzy są podatnikami podatku od nieruchomości, za przedmioty opodat-
kowania położone na tym targowisku (a nie gdziekolwiek indziej).

Opłata skarbowa
Sposób uiszczenia opłaty skarbowej

– bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika  
nr 95 1500 1214 1212 1005 2644 0000 Kredyt Bank S.A. I O/Rybnik,

– w kasie Urzędu Miasta Rybnika p. 151,
– u inkasentów 
1) Fortis Bank Polska S.A. w Warszawie – Placówka w Rybniku, pl. Armii 

Krajowej 3 (budynek Urzędu Skarbowego w Rybniku),
2) Bank Spółdzielczy w Żorach – Punkt Obsługi Klienta w Rybniku,  

ul. 3 Maja 31 (budynek Starostwa Powiatowego w Rybniku),
3) Zofia Czupryn („Sadex”), ul. Portowa 28, Gliwice.

Stawki opłaty skarbowej zawiera załącznik do ustawy z dnia 
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635  
z późn. zm.).

Zwrot opłaty skarbowej
Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli, mimo uiszczenia opłaty,  

nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwo-
lenia (pozwolenia, koncesji)

Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek.         y

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 51



20.02.2010 - Sobota, godz.18.00  – Klub Energetyka 

TURNIEJ KRAJOWY (konkurs cz.2) oraz recital
ANNY MARII JOPEK
��������Marek Napiórkowski, Robert Kubiszyn, 
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������

21.02.2010 - Niedziela, godz.17.30  – ����������������������

KONCERT GALOWY (koncert Laureatów) oraz koncert
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
Jerzy Satanowski.
�����������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������
�������������������������
�����������������

18.02.2010 - Czwartek, godz.17.00 – Klub Energetyka 

��������������������������������������������

recital KATARZYNY GRONIEC���������������������������
���������������������������������������

19.02.2010������������������������Klub Energetyka 

TURNIEJ KRAJOWY (konkurs cz.1) oraz koncert 

“ZAPISANE W SZTUCE”.
����������������������������� z okazji 
����������������������������
����������������������
�������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
Jerzy Trela, Joanna Liszowska, Kabaret 
������������� ���������������

www.ofpa.pl
����������������������������������������������������������������

na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu pod adresem:�������������������������� �����������������
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„DO–RADA”
– DARMOWE PORADY

w różnych sprawach prywatnych

– PISANIE WSZELKICH PISM do różnych instytucji

– TŁUMACZENIA we wszystkich językach

Rybnik, ul. Rynkowa 5 (wejście przez bramę)
Przyjęcia klientów wg. ustaleń telefonicznych

Tel. 601 787 131

����������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������
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����������������
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����������������������������������������
�������������������

�����������
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�����������
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�����������������
����������������������������������������������������������������������������
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�������������������������
Szkoła Muzyczna – Muzyka i Ruch

Geo-Com
GEODEZJA

OBSŁUGA  INWESTYCJI
PODZIAŁY  NIERUCHOMOŚCI
PROJEKTY  BUDOWA

503 317 087
32 755 88 78

Rybnik, pl. Kopernika 3 lok. 2
obok Urzędu Miasta
www. g e o c om . n e t . p l
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Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/42 28 825 53



Policja 997 112 (bezprzewodowe) 42 95 200
Straż Pożarna 998 43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999 42 23 666
Straż Miejska 986 42 27 254
Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kry zy so we go 42 21 000, 43 95 801
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112 (przewodowe), 42 23 666
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 500 543 300
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. 32/42 60 070, fax 32/42 28 825

Schronisko „Przytulisko”
dla kobiet i kobiet z dziećmi, ul. Chro bre go 16, 32/42 33 599 

Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Ważne adresy i telefony:

www.rybnik.pl/gazeta
gazeta@um.rybnik.pl

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wiesława Różańska (r) (redaktor naczelna); 
Sabina Horzela–Piskula (S), Dominika Ingram–Nowaczyk (D) (dziennikarz)
Edyta Szymaszek–Górczyńska (redaktor techniczna)
Wydawca: Rybnickie Centrum Kultury

Zastrzegamy sobie prawo skracania tek stów i zmiany ty tu łów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie od po wia da.
Teksty niezamawiane przyjmujemy wyłącz nie na nośnikach elektronicznych.

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel./fax 32/42 28 825, 32/42 60 070, 
e–mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

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.bsrrybnik.pl.

Urząd Miasta w Rybniku – tel. 32/43 92 000
Urząd Stanu Cywilnego – tel. 32/42 23 210

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro Poselskie Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17(Okrąglak), 

tel/fax. 32/42 36 916. Biuro czynne od pon do piątku 10.00–17.00
Dyżury radnych w każdy wtorek 16.00–18.00; 

Bezpłatne porady prawne: środy 16.00–18.00 – prosimy o zapisy.
Szczegóły i informacje: www.platforma.rybnik.pl, www.krzakala.pl. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7.00–15.00)
OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul Raciborska 20, tel. 32/42 375 72 (pon.–pt. 7.00–15.00)
OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe, ul. J.F. Białych 7, tel. 32/42 371 88 (pon.–pt. 7.00–15.00)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30–15.30)
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

32/42 26 245 (ul. Chrobrego 16, pon. 12.30–14.00, wt., śr., czw. 15.30–17.00)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 32/42 28 300 (pon., wt., śr. 8.00–15.00, czwartki 15.00–17.30 

po umówieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32/42 25 639 (pon.–pt. 8.00–20.00)

Całodobowy Telefon Zaufania – 32/42 33 555
Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32/25 37 983 (pon., śr., czw. 17.00–20.00)

Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”
ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32/42 21 087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16.00–20.00

Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. Ko ściusz ki 17, tel. 32/42 35 511, poniedziałek 10.00–12.00
Spotkania „Amazonek” w każdy 2 poniedziałek miesiąca o 15.00

Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób
Niesłyszących, ul. Kościuszki 17, tel. 32/42 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. 32/42 46 429. Dyżury: 1 środa miesiąca w siedzibie ZNP, ul. Kościuszki, godz. 14.00–15.00, 

pozostałe środy w siedzibie ZS–P nr 4, godz. 10.45–11.30.
Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku, 

ul. Kościuszki 17, tel. kom. 502 31 79 92 – zaprasza na spotkania 
wtorki 11.00–13.00, czwartki 16.00–17.30, tel. 032/42 36 180 (czynny w czasie dyżurów) 

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku
Dyżur: 1 środa miesiąca, godz. 16.00, Rybnik, ul. 3 Maja 11 (Biuro Senatorskie Antoniego Motyczki)

Drukarnia INTERAK Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 93 ,64-700 Czarnków

tel. 67/356 33 33, www.interak.pl 
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Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury we wtorki (10.00–11.00) i w czwar tki (16.00–17.00), 

ul. Kościuszki 17 (I piętro, p. 122), tel. 32/42 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 Senatorskie senatora Tadeusza Gruszki, tel./fax 32/42 24 170

Biuro Poselskie posłów Bolesława Piechy, tel. 32/42 28 453, 
Grzegorza Janika, tel. 32/42 22 909,  ul. Sobieskiego 1. 

www.pis-rybnik.com.pl
Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste.

Bezpłatne porady prawne: środy 16.30-18.30 i czwartki 16.00–18.00

Sojusz Lewicy De mo kra tycz nej
Dyżury w każdy czwar tek 16.00–18.00 w miejsko–powiatowym 

biurze SLD, ul. Saint Vallier 6.

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.

Ruch Autonomii Śląska
Dyżury: wtorek 10.00–12.00, czwartek 16.00–18.00 i w piątek 15.00–17.00, 

ul. Białych 7/311, tel./fax 32/42 37 822

Partia Demokratyczna
www.demokraci.pl, tel. 602 534 080

Biuro Senatorskie Antoniego Motyczki
ul. 3 Maja 11, 44–200 Rybnik, tel. 32/42 31 337 kom. 512 078 423

Porady prawne w każdy poniedziałek od 17.30–19.30 (prosimy o zapisy – telefonicznie bądź osobiście)
Dyżur Biura Poselskiego R. Zawadzkiego – wtorek 14.00–16.00
Dyżur Biura Poselskiego H. Siedlaczka – czwartek 13.00–15.00

Oferuje następujące usługi cmentarne: 
• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach urnowych i ziemnych 

• umieszczanie urn w kolumbarium • czynności ekshumacyjne
Oferujemy wynajęcie kaplicy do pogrzebu oraz przechowanie zwłok w chłodni.
Przyjmujemy opłaty przedłużające rezerwację grobu ziemnego o kolejne 20 lat.

Administruje lub nadzoruje cmentarze komunalne w dzielnicach miasta: 
Północ – ul. Rudzka 70 b; Chwałęcice – ul. Karłowa; Chwałowice – ul. Kamienna; Boguszowice Stare – ul. Zadumy

Dział Cmentarzy Komunalnych, Rybnik, ul. Rudzka 70b, tel. 32/42 28 991 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00, sobota 8.00–13.00

Biuro Poselskie posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza
czynne w godz. 8.00-16.00, ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik, tel./fax  32/433 16 76



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

www.relax-med.pl
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Wykonujemy zdjęcia:
� wewnątrzustne - 

w technice kąta prostego
� zgryzowo-osiowe
� pantomograficzne
� cefalometryczne
� skroniowo-żuchwowe
� zatok

Naszymi atutami są:
� bogate doświadczenie 

obrazowania 
� miła, profesjonalna 

obsługa
� krótki czas wykonania 

usługi (oczekiwanie na 
odbiór zdjęcia 
ok. 10-15 minut)

Rybnik
ul. Piłsudskiego 18
tel: 032 710 85 07

pn.- pt. 9:00-19:00

www.rentgen-rybnik.pl
info@rentgen-rybnik.pl

bezpłatny parking

Rentgen 
stomatologiczny

• zajęcia dla kobiet w ciąży przygotowujące do porodu i połogu 
oraz opieki nad noworodkiem 

• opieka nad matką i noworodkiem po porodzie 
• porady laktacyjne 

• pielęgnacyjna opieka ginekologiczna nad kobietami w każdym wie-
ku • promocja zdrowia

ZAPRASZAMY KOBIETY W KAŻDYM WIEKU DO SKORZYSTANIA 

Z BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ 

POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ / RODZINNEJ

W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

Szczegółowe informacje:

NZOZ „PRO FEMINAE” S.C. 
OPIEKA POŁOŻNICZO–PIELĘGNIARSKA

44-200 Rybnik, ul. Reymonta 60
tel. 032/422 65 82, 607 677 320

e-mail: profeminae@poczta.onet.pl



Zapraszamy 
do Biura Ogłoszeń

44-200 Rybnik, ul. Rynek 12a
tel. 32/42 60 070, fax 32/ 42 288 25

www.rybnik.pl/gazeta


