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Od 20 lat z Rybnikiem 
i rybniczanami...



W obliczu ogromnej tragedii, jaka dotknęła nasz kraj,
boleśnie poruszony tą niewyobrażalną stratą,

w imieniu rybniczan
składam wyrazy głębokiego współczucia i żalu

Rodzinie i Najbliższym Prezydenta RP
śp.

Lecha Kaczyńskiego 

i Jego Małżonki
śp.

Marii Kaczyńskiej

oraz 

Bliskim wszystkich Ofiar 
katastrofy lotniczej w Smoleńsku

Adam Fudali
prezydent Rybnika



Drodzy Rybniczanie

„Gazeta Rybnicka” – świadek samorządowej rzeczywistości Rybnika  
towarzyszy naszemu miastu od początku istnienia odrodzonego samorzą-
du terytorialnego. 

Obchodzące właśnie jubileusz 20–lecia swojego istnienia pismo, relacjonuje 
przeobrażenia zachodzące w naszym mieście od chwili powstania w 1990 roku 
nowej, samorządowej rzeczywistości. Gdyby ktoś chciał prześledzić zmiany, jakie 

przeszedł Rybnik przez ostatnie dwie dekady, to tutaj właśnie znajdzie przewodnika, któ-
ry z kronikarskim zacięciem poprowadzi przez zmieniające się miasto, opowie o wydarze-
niach doniosłych i mniej ważnych, radosnych i przepełnionych smutkiem. Kolejne strony, 
numery, roczniki gazety to nasza żywa historia, wypełniona prawdziwymi ludźmi, tętniąca 
życiem w wielu jego wymiarach – społecznym, politycznym, kulturalnym czy sportowym.   

Rola „Gazety Rybnickiej” jako świadka codziennego życia Rybnika, od lat wpisana jest 
w jego istotę. Nie inaczej jest dziś. Numer pisma, który macie Państwo przed sobą, miał 
być wyjątkowy, bo jubileuszowy – i bez wątpienia wyjątkowy jest, choć z zupełnie innych, 
niestety, bardzo smutnych powodów…

Oto 10 kwietnia, niemal na naszych oczach, w jednej tragicznej chwili zginęła znaczna 
część elity politycznej naszego kraju. Zginęli Ci, którzy mieli wielką osobowość, bez któ-
rych Polska nadal pozostanie Polską, lecz już nie taką samą. Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej Lech Kaczyński, jego małżonka, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, parlamenta-
rzyści, dowódcy wojsk, biskupi oraz wiele innych znamienitych i wartościowych osób…  
Pełniąc służbę dla naszej Ojczyzny, zginęło dziewięćdziesięciu sześciu wybitnych ludzi.  
Zginęli Ci, którzy lecieli oddać hołd zamordowanym za to, że byli patriotami. Katyńska 
ziemia zabrała nam po raz drugi ludzi niezwykle cennych dla Polski. 

Uczestnicząc w tej przerażającej lekcji historii, tak jak przed siedemdziesięcioma laty, 
stoimy przed wielką próbą i zarazem szansą. Próbą odbudowy Polski, naszych elit, próbą 
porozumienia i współpracy oraz szansą na pojednanie. 

Ta podwójna tragedia katyńska będzie dla nas głębokim fundamentem, na którym nadal 
budować będziemy naszą Polskę. Teraz – jak nigdy dotąd – musimy dać z siebie wszyst-
ko, aby nie zawieść pamięci tych, którym dzisiaj oddajemy cześć. Musimy współpracować 
bez względu na nasz światopogląd. 

Musimy być razem, zwłaszcza wtedy, kiedy minie już czas żałoby, kiedy nieco przycich-
ną targające dziś nami emocje, kiedy na powrót otoczy nas zwyczajna codzienność. 

Musimy być razem dla dobra naszego kraju, regionu i miasta – bo „Jeszcze Polska 
nie zginęła, kiedy my żyjemy”…

 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika 
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Kolejny numer „GR” ukaże się 30 maja
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Głęboko poruszeni narodową tragedią
szczere wyrazy współczucia 

dla 

Bliskich wszystkich Ofiar  

katastrofy pod Smoleńskiem, w której stracili życie 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
śp.

Lech Kaczyński 

i Jego Małżonka
śp.

Maria Kaczyńska

oraz  

 inni wybitni przedstawiciele 
życia publicznego 

składają 

radni Rady Miasta Rybnika 
przewodniczący Stanisław Jaszczuk

wiceprzewodniczący 
Romuald Niewelt, Kazimierz Salamon i Andrzej Wojaczek 

oraz Waldemar Brzózka, Henryk Cebula, Michał Chmieliński,  
Bronisław Drabiniok, Władysław Horabik, Grzegorz Juzek,  

Benedykt Kołodziejczyk, Piotr Kuczera, Franciszek Kurpanik,  
Jerzy Lazar, Jan Mura, Piotr Niewelt, Andrzej Oświecimski,  

Jacek Piecha, Wojciech Piecha, Józef Piontek,  
Maria Polanecka–Nabagło, Henryk Ryszka, Józef Skrzypiec,  

Stanisław Stajer, Henryk Wilk  
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10 kwietnia 2010 roku 
w katastrofie samolotu specjalnego w Smoleńsku ponieśli śmierć 

PRezyDeNt RzeczyPOSPOLiteJ POLSKieJ 
PROF. Lech KAczyńSKi  
z MAłżONKą MARią 

ORAz tOwARzySzące iM OSOBy

w tych DRAMAtyczNych DLA NASzeJ OJczyzNy 
i wSzyStKich POLAKów chwiLAch  
łączyMy Się w BóLu i MODLitwie 

PRzeKAzuJąc wyRAzy NAJGłęBSzeGO wSPółczuciA 

rodzinom i wszystkim bliskim 
tragicznie zmarłych 

Parlamentarzyści, radni, członkowie i sympatycy 
Prawa i Sprawiedliwości ziemi Rybnickiej 

Grzegorz Janik      Bolesław Piecha      tadeusz Gruszka 
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Udawali się do Katynia, by 
uczcić ofiary mordu w 70. rocz-
nicę tego wydarzenia. Stali się 
kolejnymi. W polskim życiu pu-
blicznym, podobnie jak w przy-
padku śmierci kwiatu polskiej 
inteligencji wiosną 1940 roku, 
powstała poważna wyrwa. 
Trudno o bardziej bolesną sym-
bolikę. Zginęło 18 parlamenta-
rzystów, kilku prezydenckich 
ministrów, wielu najwyższych 
dowódców sił zbrojnych, sze-

fów centralnych urzędów, du-
chownych, osób towarzyszą-
cych. Tragedia nie oszczędziła 
naszego województwa: wśród 
ofiar jest senator Krystyna Bo-
chenek, która wielokrotnie w 
Rybniku bywała. Ostatnio w li-
stopadzie ub. roku, przy oka-
zji wręczania nagrody „Czar-
ny Diament” prof. Jerzemu 
Buzkowi.

ta tragedia dotknęła nas 
wszystkich. 

Na początku były szok i niedowierzanie. Dopiero teraz ta prawda po-
woli do nas dociera. Prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią 
oraz pozostałymi 94 osobami obecnymi na pokładzie prezydenckiego 
samolotu zginęli tragicznie pod Smoleńskiem. 

Prezydent 
Lech Kaczyńki 

o samorządzie
Uczestniczący na początku mar-

ca br. w Kongresie 20–lecia Samo-
rządu Terytorialnego w Poznaniu, 
rybniccy radni Stanisław Jasz-
czuk i Romuald Niewelt byli za-
pewne jednymi z ostatnich rybni-
czan, którzy mieli okazję zetknąć 
się z prezydentem Lechem Kaczyń-
skim na miesiąc przed Jego tra-
giczną śmiercią w katastrofie pod 
Smoleńskiem. 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
był gościem spotkania samorządow-
ców w Poznaniu. W swoim wystąpie-
niu docenił rolę samorządu, podkre-
ślając, że stał się on sukcesem Pol-
ski. Samorządowi nie można prze-
ciwstawiać państwa, gdyż jest on czę-
ścią władzy publicznej. Prezydent Ka-
czyński był zdania, że samorząd gmin-
ny ma szeroki zakres kompetencji.  
— Byłem prezydentem Warszawy i chy-
ba nigdy nie czułem tak wielkiej władzy 
w swoich rękach jak wtedy — wspo-
minał Lech Kaczyński. Przyznał, że 
jego osobiste poglądy na temat samo-
rządu w ciągu ostatnich 20 lat uległy 
pewnej ewolucji. Tak jak w 1990 roku 
był całkowicie za powołaniem samo-
rządu gminnego, tak cechował go da-
leko posunięty sceptycyzm, gdy idzie  
o starostów jako organy wybieralne.  
W latach 1997–98 – jak się wyraził  
– wydawało mu się to pewną przesadą. 
— Dziś mamy starostów pochodzących 
z elekcji i Polska się od tego nie zawali-
ła — przyznał Lech Kaczyński. — Jak 
dotąd samorząd wojewódzki i powiato-
wy sprawdza się, choć wymaga większe-
go upowszechnienia...

(Z relacji Związku 
Miast Polskich)

W Urzędzie Miasta i innych instytucjach opuszczone do połowy masztu 
flagi okrył kir. Jeszcze w tę samą feralną sobotę 10 kwietnia, późnym wieczo-
rem w bazylice św. Antoniego odbyło się nabożeństwo w intencji zmarłych.

 
Wzięli w nim udział przedstawiciele władz miasta, parlamentarzyści, radni, reprezentanci 

służb mundurowych, miejskich jednostek i instytucji, stowarzyszeń, młodzież harcerska i szkol-
na, liczne poczty sztandarowe, mieszkańcy Rybnika. Głównym celebransem był ks. Karol Ma-
tera w asyście kilkunastu rybnickich duchownych, a homilię wygłosił ks. prałat Franciszek Skór-
kiewicz. — Czym dla Krakowa jest Kaplica Zygmuntowska z dzwonem Zygmunta, tym dla rybni-
czan jest nasza bazylika. Dlatego gromadzimy się tu, by wspólnie modlić się za ofiary tragedii pod 
Smoleńskiem — mówił. — To wydarzenie powinno nas zjednoczyć wokół najważniejszych warto-
ści – miłości do bliźniego i Ojczyzny. Nabożeństwo zakończone odśpiewaniem pieśni „Boże, coś 
Polskę...”, uświetniła Orkiestra Szkolna Szkoły Szafranków, potęgując żałobny nastrój tej chwili. 

Po mszy wielu jej uczestników zatrzymywało się przed pokrytym kirem zdjęciem prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego na tle biało–czerwonej flagi i kwiatów.

W poniedziałek po tragicznym weekendzie, w Urzędzie Miasta wystawiono Księgę Kondo-
lencyjną. Wpisali się 
do niej przedstawicie-
le władz miasta, par-
lamentarzyści, radni 
oraz wielu mieszkań-
ców Rybnika.

Ta tragedia dotknęła
nas wszystkich...

Oddaliśmy hołd 
ofiarom katastrofy 

K r y s t y n a  B o c h e n e k  
po raz ostatni była w Rybniku 
w listopadzie ub. roku...

Rybnik pożegnał ofiary katastrofy w Smoleńsku

Chwila refleksji przed por-
tretem tragicznie zmarłego 
prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego po nabożeństwie ku 
czci ofiar katastrofy w ba-
zylice św. Antoniego. Na 
zdj.: prezydent Adam Fu-
dali oraz radni Maria 
Polanecka–Nabagło, Jan 
Mura i Józef Piontek.
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Na specjalnie zwołanej uroczystej sesji Rady 
Miasta hołd ofiarom narodowej tragedii odda-
li rybniccy radni, władze miasta, parlamenta-
rzyści Ziemi Śląskiej, urzędnicy oraz szefowie 
miejskich placówek i instytucji. 

W sali posiedzeń zapalono znicze, ustawiono okryte kirem 
zdjęcie prezydenta Lecha Kaczyńskiego z małżonka Marią, 
pod nim wypisano nazwiska wszystkich ofiar. Zabrzmiały one 
raz jeszcze odczytane przez przewodniczącego RM Stanisława 
Jaszczuka. — Spotykamy się w wyjątkowych okolicznościach 
i wyjątkowym czasie – czasie żałoby narodowej - mówił prze-
wodniczący. — W sposób niezwykły życie napisało szczególne 
epitafium dla Tragedii Katyńskiej, jak również Pierwszego Oby-
watela Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego, dla którego troska 
o pamięć była jednym z najistotniejszych celów prezydentury. 
(…) Sobotnia tragedia, która pochłonęła następne 96 ofiar pol-
skiej elity politycznej sprawiła, że to co ludzi dzieliło, straciło ja-
kikolwiek sens. (…) Niech Katyń, który jest symbolem polskiej 
ofiary, tak jak okres Świąt Wielkanocnych, da żyjącym nadzie-
ję na lepszą przyszłość, a Tych, którzy odeszli niech Bóg otoczy 
swoją opieką i da Im wieczny odpoczynek. Cześć ich pamięci!

Rybnik pożegnał ofiary katastrofy w Smoleńsku

Po tragicznych wydarzeniach pod Smoleńskiem wielu rybniczan wyrazi-
ło swój żal wpisując się do wyłożonej w Urzędzie Miasta Księgi Kondo-
lencyjnej. Wpisali się do niej również goście z partnerskiego Saint Vallier.

Wśród osób, które uczciły pamięć ofiar katastrofy byli: prezydent Adam Fudali wraz z radnymi 
Kazimierzem Salamonem, Stanisławem Jaszczukiem i Andrzejem Wojaczkiem...

... a także radny Piotr Kuczera oraz parlamentarzyści Marek Krząkała, Izabela Kloc, Adam Gawęda, Tadeusz Gruszka oraz Bolesław Piecha.

c.d. na stronie 8
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Delegacja z Rybnika była pierwszą grupą 
samorządowców ze Śląska, która przybyła 
oddać hołd parze prezydenckiej i pozosta-
łym ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem. 
Zaproszenie skierowane do władz samorzą-
dowych całej Polski, w tym prezydenta Ryb-
nika, wystosowała Kancelaria Prezydencka. 
Nim radni stanęli na symbolicznej warcie  

w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego, 
złożyli wieniec z biało–czerwonych kwiatów, 
na szarfie którego widniały słowa „Z wiel-
kim żalem – mieszkańcy Rybnika”, wpisali 
się też w imieniu rybniczan do Księgi Kon-
dolencyjnej. Wcześniej oddali cześć pra-
cownikom Kancelarii Prezydenta, których 
trumny wystawiono w Sali Hetmańskiej. 

Rybnik pożegnał ofiary katastrofy w Smoleńsku

St. Jaszczuk przedstawił też tekst oświadcze-
nia, które radni przyjęli przez aklamację w formie 
uchwały.

OŚWIADCZENIE ORGANÓW GMINY  
M I A S TA  R Y B N I K A  W  Z W I Ą Z K U  
Z TRAGEDIĄ W SMOLEŃSKU

Rada Miasta Rybnika oraz Prezydent Miasta wy-
rażają ogromny żal w związku z tragicznym wypad-
kiem w Smoleńsku, w którym zginęła cała delega-
cja zdążająca na uroczystości rocznicowe do Katy-
nia. Ofiarami katastrofy stali się Prezydent RP prof. 
Lech Kaczyński i Jego Małżonka, ostatni Prezydent 
RP na Uchodźstwie Pan Ryszard Kaczorowski oraz 
wielu wybitnych Ludzi polskiego świata polityki, go-
spodarki, Kościołów. Cześć Ich pamięci!

Radni Miasta Rybnika i Prezydent Miasta, z bar-
dzo liczną grupą mieszkańców Miasta, uczestniczyli 
w dniu tragedii, wieczorem, w mszy świętej konce-
lebrowanej przez kilkudziesięciu kapłanów w Bazy-
lice Świętego Antoniego. Prezydent Miasta wyłożył 
w poniedziałek rano w holu Urzędu Miasta Rybnika 
księgę kondolencyjną, do której wpisał się osobiście. 
Wpisali się do niej także rybniccy radni, uczestnicy 
życia politycznego i gospodarczego Miasta, a stale 
nadal wpisują się liczni mieszkańcy Miasta.

Radni i Prezydent Miasta Rybnika uczestniczyli 
w dniu wczorajszym w rocznicowych obchodach, 
wraz z Rodziną Katyńską, na Rynku i w Gimnazjum 
nr 1 w Rybniku. Młodzież gimnazjalna w przejmu-
jącym spektaklu przypomniała dramat i ofiarę bo-
haterów Katynia, ofiar sowieckiego, stalinowskiego, 
zbrodniczego systemu, a także pamięć Tych, któ-
rzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku lecąc do Smoleń-
ska, by oddać hołd pomordowanym przed 70 laty.

Radni i Prezydent Miasta Rybnika, głęboko prze-
żywający te tragiczne wydarzenia, pragnąc po raz 
kolejny zbiorowo wyrazić swój ból, żal po stra-
cie Kwiatu Narodu i współczucie dla Tych, których 
tragicznie zmarli osierocili, spotykają się, by wydać 
to oświadczenie. Radni i Prezydent Miasta Rybnika 
postanawiają raz jeszcze oddać hołd Parze Prezy-
denckiej, Prezydentowi Kaczorowskiemu i Wszyst-
kim tragicznie Zmarłym pod Smoleńskiem, spoty-
kając się na Rynku i składając kwiaty przed portre-
tem Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Radni i 
Prezydent Miasta Rybnika zachęcają mieszkańców 
Miasta do składania na Rynku hołdu wszystkim tym, 
którzy zginęli, i do modlitwy w Ich intencji, w głę-
bokim skupieniu i powadze.

Radni i Prezydent Miasta Rybnika apelują: Niech 
ta kolejna katyńska tragedia zaowocuje poprawą na-
szego życia politycznego i społecznego. Wielu zgi-
nęło, ale my nadal ten dar życia posiadamy. Żyjmy 
więc godnie, sprawiedliwie, uczciwie, po ludzku.

Na zakończenie odśpiewano hymn narodowy,  
a następnie uczestnicy uroczystości przeszli na Ry-
nek, gdzie pod zdjęciem pary prezydenckiej i ta-
blicą z nazwiskami pozostałych ofiar złożyli zni-
cze i kwiaty.

Pod specjalnie przygotowaną tablicą ze zdjęciem pary prezydenckiej i nazwiskami wszystkich 
ofiar rybniczanie oddali hołd tragicznie zmarłym.

Warta honorowa rybnickich radnych

Rybniczan w Pałacu Prezydenckim reprezentowali radni Andrzej Wojaczek, Piotr Kuczera,  
Kazimierz Salamon i Stanisław Jaszczuk.                                                          Zdj.: arch. pryw.

Przedstawiciele Rady Miasta i wszystkich rybniczan: Stanisław 
Jaszczuk, Piotr Kuczera, Kazimierz Salamon i Andrzej Wojaczek 
przez kilka minut trzymali honorową wartę przy trumnach prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego i Jego małżonki Marii.

c.d. ze strony 7
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Poseł Grzegorz Janik był jednym  
z 60 członków klubu PiS, którzy za-
deklarowali chęć uczestniczenia  
w obchodach rocznicy katyńskiej. 
Nie dla wszystkich było miejsce w sa-
molocie. Pojechał więc pociągiem…

— O tragedii dowiedziałem się już na miejscu, 
w Katyniu. Pierwszą informację dostaliśmy od mi-
nistra Jacka Sasina z Kancelarii Prezydenta, jed-
nak zachowaliśmy ją dla siebie, bo była niepo-
twierdzona. Z minuty na minutę było coraz wię-
cej informacji, jedne uspakajające, inne wprost 
przeciwnie. Wreszcie nadeszła ta prawdziwa, naj-
gorsza… Cmentarz w Katyniu zamienił się w je-
den wielki „płacz narodowy”, a uroczystości zo-
stały skrócone do minimum. Pociąg powrotny był 
pociągiem zadumy, smutku i modlitwy.

Ta tragedia dotarła do mnie dopiero nad ra-
nem, po nieprzespanej nocy, kiedy wjechaliśmy 
do Polski i zobaczyłem na domach flagi z czar-
nymi wstążkami. Wielkim przeżyciem była dla 
mnie również uroczystość powitania ciała Pre-
zydenta na warszawskim lotnisku. Mam nadzie-
ję, że to pierwsze i ostatnie takie doświadczenie 
w moim życiu.

To wielka strata dla polskiego Parlamentu, 

bo zginęły osoby wybit-
ne, których nie da się za-
stąpić… 

Nie da się zastąpić 
przede wszystkim Pana 
Prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego. Wspominam 
Go jako osobę niezwykle 
ciepłą, życzliwą, o czym 
mogłem się przekonać 
np. w czasie corocznych 
spotkań dla członków 
klubu parlamentarne-
go PiS, organizowanych  
w Pałacu Prezydenckim. 
Z ostatniego, sprzed 
dwóch miesięcy, mam 
pamiątkę – zdjęcie z panią prezydentową Ma-
rią Kaczyńską. Dla prezydenta Kaczyńskiego 
najważniejsze były pozycja i znaczenie Polski w 
Europie. Podkreślał, że jesteśmy dużym krajem,  
z którym trzeba się liczyć – to było Jego motto, 
to był Jego cel.

Moim dobrym kolegą był Przemysław Gosiew-
ski, z którym jeszcze w czwartek przed katastrofą 
jadłem obiad i snuliśmy wspólne plany urlopowe. 

Ws p o m i n a m  o s o -
by, które bardzo chcia-
ły pojechać do Katynia  
i w ostatnim momencie 
znalazło się dla nich miejsce w samolocie – jak 
senator Stanisław Zając czy poseł PSL Wiesław 
Woda. Wspominam wszystkich, po których zo-
staną puste miejsca w Parlamencie. Będziemy  
musieli się z tym zmierzyć…                             (r)

Poseł Grzegorz Janik wpisuje się do Księgi Kondolen-
cyjnej wystawionej w Urzędzie Miasta Rybnika. Obok 
jego identyfikator, jaki otrzymali uczestnicy uroczystości  
w Katyniu 10 kwietnia.

Rybnik pożegnał ofiary katastrofy w Smoleńsku

Stanisław Jaszczuk, przewodniczą-
cy delegacji: — Bezpośrednie złożenie 
hołdu prezydenckiej parze było dla nas 
wielkim zaszczytem, ale i osobistym prze-
życiem. Przed trumnami przesuwały się  
w ciszy wszelkie stany: młodzi i starsi, gór-
nicy w galowych mundurach, strażacy, woj-
skowi, policjanci… Zaobserwować można 
było wyjątkową dyscyplinę i godność, czu-
ło się podniosłą atmosferę żalu i powagi. 
Podobnie było w tej ogromnej kolejce się-
gającej Kolumny Zygmunta. Ludzie czeka-
li kilkanaście godzin, by przez parę sekund 
przyklęknąć i odmówić krótką modlitwę. To 
naprawdę robiło wrażenie…

Piotr Kuczera: — To było ogromne 
przeżycie osobiste, ale czuliśmy się rów-
nież reprezentantami wszystkich miesz-
kańców Rybnika. Oddając hołd prezyden-
towi Rzeczypospolitej, w czasie tych kilku 
minut symbolicznej warty skupiłem myśli 
na wszystkich ofiarach tragedii pod Smo-
leńskiem i ich bliskich przeżywających ten 
dramat. Bardzo poruszający był widok gi-
gantycznych tłumów na Krakowskim Przed-
mieściu, szacunek budzi spontaniczność 
naszego narodu w obliczu tej tragedii i po-
święcenie, z jakim ludzie czekali po kilka-
naście godzin, by oddać hołd ofiarom ka-
tastrofy.

Kazimierz Salamon: — Zapamiętałem 
przeraźliwą ciszę, w której ludzie oddawa-
li hołd prezydenckiej parze. Emocji, jakich 
tam doznałem, nie można porównać w ża-

den sposób z odczuciami w czasie ogląda-
nia transmisji telewizyjnej z wydarzeń zwią-
zanych z katastrofą. Żal ściskał za gardło 
już w Sali Hetmańskiej, gdzie wystawiono 
trumny z ciałami pracowników Kancelarii, 
w Sali Kolumnowej trudno już było opa-
nować emocje. Szok przeżyłem również na 
ulicy przed Pałacem Prezydenckim — wi-
dok tysięcy zniczy, wiązanek kwiatów — to 
wszystko robiło duże wrażenie. Chciałbym 
też podkreślić życzliwość ludzi, ogromną 
liczbę młodych osób stojących przed pała-
cem i w kolejce. To bardzo budujące – te 
dni są wielką lekcją historii… Kiedy wra-
caliśmy, nad naszym samochodem zauwa-
żyliśmy podchodzącą do lądowania CASĘ 
– prawdopodobnie z ciałem prezydenta Ry-
szarda Kaczorowskiego.

Andrzej Wojaczek: — Trudno oddać 
ogrom wzruszeń, jakie człowieka ogarnia-
ją na widok przechodzących przed trum-
nami prezydenckiej pary, przyklękających  
i modlących się ludzi. Malutkie dzieci, oso-
by starsze, niepełnosprawni… Łzy cisną się 
do oczu! Oby już nigdy taka sytuacja się 
nie powtórzyła. Trudno ukryć emocje rów-
nież na widok tych nieprzebranych tłumów 
przed Prezydenckim Pałacem, ciągnących 
się aż do pl. Zamkowego. „Nie czekam zbyt 
długo, dopiero cztery godziny” — powie-
działa zapytana przeze mnie młoda kobie-
ta z dzieckiem na ręku. — Ale na pewno 
nie zrezygnuję… Słowa nie oddadzą żalu, 
jaki czuliśmy...

Byłem w Katyniu...

Kondolencje z zagranicy
Do rybnickiego magistratu napływają kondolen-

cje z zagranicy. Słowa żalu są świadectwem współ-
czucia, jakie społeczność innych krajów kieruje  
w tych trudnych dniach do Polaków.

Dramat tej tragedii trudno sobie uświadomić. Jeszcze 
trudniej wyrazić poczucie żalu wywołanego stratą. Wiel-
kim bólem jest dla mnie wiadomość o śmierci ludzi, któ-
rych znałem osobiście, i z którymi współpracowałem na 
rzecz rozwoju stosunków ukraińsko–polskich – takie sło-
wa w liście kondolencyjnym do prezydenta Adama Fu-
dalego napisał Olexander Motsyk, Ambasador Nad-
zwyczajny i Pełnomocny Ukrainy. 

Do rybnickiego magistratu napływają także kondo-
lencje od władz i przedstawicieli partnerskich miast 
Rybnika. Na ołtarzu Waszej drogiej ojczyzny spotkali się 
w najwyższym poświęceniu bohaterowie masakry w Ka-
tyniu oraz ci, którzy dzisiaj oddali swoje życie w patrio-
tycznej służbie – pisze w piśmie kondolencyjnym Jacqu-
es Beaulieu, przewodniczący Stowarzyszenia Współpra-
cy Mazamet – Rybnik. Słowa współczucia skierowali 
także m.in. Michael Bromberger, burmistrz niemiec-
kiego Eurasburga, Aleksander Kozak, mer miasta Bar 
oraz Ken Robinson, radny z Newtownabbey. Swoją so-
lidarność z rybniczanami i wszystkimi Polakami wyrazili 
także przedstawiciele społeczności Iwano–Frankiwska 
na Ukrainie oraz Okręgu Barskiego. W merostwie w 
Liévin wyłożono Księgę Kondolencyjną, aby społecz-
ność tego francuskiego miasta mogła wyrazić swój żal 
z powodu katastrofy. Przedstawiciele merostwa złoży-
li wieniec przy rondzie Rybnik w Liévin, oddając w ten 
sposób hołd wszystkim ofiarom katastrofy. 

(za www.rybnik.eu)

c
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Na Rynku i w Gimnazjum nr 1 przedstawiciele władz miasta, rad-
ni, członkowie Rodziny Katyńskiej, duchowni, służby mundurowe, 
reprezentanci organizacji niepodległościowych, instytucji miejskich  
i oświatowych, młodzież szkolna, harcerze hufca ZHP Ziemi Rybnic-
kiej, mieszkańcy miasta oraz liczne poczty sztandarowe złożyli hołd 
ofiarom Golgoty Wschodu z roku 1940 oraz tym, którzy zginęli w ka-
tastrofie pod Smoleńskiem. Na uroczystości zabrakło śląskich parla-
mentarzystów, żegnających w tym czasie na wspól-
nym posiedzeniu sejmu i senatu kolegów – posłów 
i senatorów, którzy na obchody w katyńskim lesie 
nie dolecieli. Historia zatoczyła koło...

Za wszystkie ofiary modlili się w ekumenicznej 
wspólnocie ks. dziekan Karol Matera, ks. Fran-
ciszek Radwański i proboszcz parafii ewangelic-
ko–augsburskiej ks. Mirosław Sikora. Zabrzmiał 
grany na trąbce sygnał, a prezydent Adam Fudali  
z widocznym wzruszeniem mówił: — Katyń. 10 
kwietnia tego roku po raz kolejny na zawsze została 
tam ważna część Polski. (…) Wydarzenia katyńskie – 
te sprzed siedemdziesięciu lat i te z ostatnich dni – są 
niepowetowaną stratą dla naszej Ojczyzny. Odeszli 
szlachetni ludzie, bez których Polska musiała wtedy  
i musi teraz odbudować swój intelektualny potencjał.  
Potem, przy dźwiękach werbla delegacje złożyły kwiaty pod tablicą na 
starym Ratuszu poświęconą ofiarom nazizmu i zbrodniom sowieckim. 

Rybnik oddał hołd ofiarom Katynia

Historia zatoczyła koło...
Przygotowywane od tygodni obchody 70. rocznicy 

Zbrodni Katyńskiej wpisały się boleśnie w wydarze-
nia z 10 kwietnia. 

Rybnicka Rodzina Katyń-
ska w drodze na uroczy-
stości do Gimnazjum nr 1, 
po prawej przewodnicząca 
Krystyna Lelowicz. 

Delegacje złożyły kwiaty pod tablicą poświęconą trzem nauczycielom szkoły  
– ofiarom Katynia 1940.

W ekumenicznej modlitwie ks. dziekan Karol Matera, pro-
boszcz parafii ewangelicko–augsburskiej ks. Mirosław Sikora  
i ks. Franciszek Radwański. 

Uczestnicy uroczystości prze-
szli następnie do Gimnazjum nr 1, 
szkoły, której szczególną powinno-
ścią jest strzec pamięci pomordowa-
nych w Katyniu i innych miejscach 
kaźni polskich oficerów. Są wśród 
nich trzej przedwojenni nauczyciele 
tej szkoły: jej kierownik Antoni Ja-

nik oraz Jan Skoczeń i Alojzy Borgowiec. Tu, pod poświęconą im tablicą, 
również złożono kwiaty. Gimnazjalna młodzież przygotowała bardzo po-
ruszający program artystyczny, któremu przyświecały słowa Mickiewicza: 
Jeżeli zapomnę o Nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie. Przypomniała 
fakty dotyczące Zbrodni Katyńskiej, a także – poprzez poezję i fragmenty 
odnalezionych listów i notatek jeńców – przywołała związane z tymi wy-
darzeniem emocje. 

Ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem młodzież dedykowała wiersz ks. 
Twardowskiego „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...”. Jesz-
cze nigdy ten znany i często wykorzystywany w różnych okolicznościach 
wiersz nie zabrzmiał tak prawdziwie... 

Na niezwykłą symbolikę tych dwóch wydarzeń w 1940 i 2010 roku zwró-
cił uwagę płk Tadeusz Dłużński. Nie kryjąc wzruszenia, obecni włączyli 
się do odśpiewania narodowego hymnu, zaintonowanego pięknie przez 
jedną z uczennic. Dziękując młodzieży, prezydent A. Fudali wyraził na-
dzieję, że te dni są dla niej wielką lekcją patriotyzmu, która pozostanie  
w ich sercach i przekazana zostanie kolejnym pokoleniom. — Ten czas daje 
nam, jako społeczeństwu, szansę na zbliżenie i pojednanie. Tylko od nas za-
leży czy ją wykorzystamy...

Wszystkim obecnym za udział, a współorganizatorom za zaangażo-
wanie w organizację uroczystości na Rynku oraz w szkole, podzięko-
wał dyrektor Muzeum  Bogdan Kloch, wspominając również nieżyją-
cą już Helenę Tomińską, osobę, która szczególnie zabiegała o pamięć 
o Zbrodni Katyńskiej.  

Dyrektor Gimnazjum nr 1 Mirosława Ćwięczek przypomniała, że 
przyjacielem szkoły jest mieszkający w Krakowie syn Antoniego Jani-
ka, również Antoni. Ze względu na podeszły wiek nie mógł przyjechać, 
ale przygotował dla gości zestawy kopii interesujących dokumentów, bę-
dących świadectwem tamtego czasu. Od soboty 10 kwietnia będą przy-
pominać i tę datę...

(r)
Gimnazjaliści przygotowali 
bardzo wzruszający 
program artystyczny. 

Zdjęcia: r
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— Kto uczestniczył w rocznicowym  
spotkaniu?

— Kongresowi nadano wysoka rangę — 
mówi St. Jaszczuk. — Obok samorządowców 
wszystkich szczebli, w kongresie uczestniczyli 
znamienici goście: prezydent Lech Kaczyński 
(czytaj na stronie 6), premierzy – reformato-
rzy Tadeusz Mazowiecki oraz, wirtualnie po-
przez telebim, Jerzy Buzek; „ojcowie” refor-
my samorządowej profesorowie: Michał Ku-
lesza, Jerzy Regulski oraz Jerzy Stępień i wie-
le innych osób zaangażowanych w powstanie 
i rozwój samorządowych struktur, mających 
świadomość ich ogromnej roli w naszym kra-
ju. Podsumowania 20–lecia funkcjonowania 
samorządu dokonał, co nas szczególnie usa-
tysfakcjonowało, rybniczanin, kiedyś samo-
rządowiec, dziś europarlamentarzysta Jan  
Olbrycht. Mówił on, że od samego początku po-
jawiały się sztywne ramy prawne utrudniające 
funkcjonowanie samorządu, co samorządow-
cy poddawali krytyce. Jak mówił J. Olbrycht 
 – i z czym trudno się nie zgodzić – potrzebne 
są pewne rozwiązania prawne: standardy ob-
liczania środków pochodzących z redystrybu-
cji, które służą finansowaniu zadań własnych 
(dotyczy to przede wszystkim oświaty, a także 
pomocy społecznej), przyzwoita ustawa o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
powiązanie podatku od nieruchomości z ich 
wartością, dobre ustawy o rewitalizacji obsza-
rów zdegradowanych, o odpadach komunal-
nych, czy zwrot VAT–u płaconego z budżetów 
gmin od inwestycji publicznych. 

— Jak z perspektywy 20 lat wyglądała ocena 
samorządu terytorialnego dokonana przez naj-
bardziej zainteresowanych, czyli samorządow-
ców uczestniczących w kongresie?

— Obok oficjalnych wystąpień toczyły się 
również dyskusje, w czasie których samorzą-
dowcy dzielili się doświadczeniami – tymi do-
brymi i tymi złymi. Były też słowa krytyczne,  
a nawet gorzkie, że brakuje konsekwencji  
w dalszym wdrażaniu zapoczątkowanej przed 
20 laty reformy. Dziś Warszawa bardzo chęt-
nie dzieli się z samorządami zadaniami, ale pie-
niędzmi już o wiele mniej chętnie, co stanowi 
pewną barierę rozwoju samorządności i jest dla 
niego zagrożeniem. Uczestniczyłem też w cie-
kawej dyskusji dotyczącej relacji pomiędzy wła-
dzą wykonawczą a stanowiącą na szczeblu lo-
kalnym, czyli, w naszym przypadku, prezyden-
tem a Radą Miasta. Poszukuje się optymalnego 

wariantu funkcjonowania tego szczebla władzy 
lokalnej. Pojawiają się głosy, zarówno fachow-
ców od administracji, jak i samorządowców, by 
rozważyć model niemiecki czy duński, w którym 
prezydent stoi na czele rady. Być może wtedy 

udałoby się zniwelować wiele konfliktów, szcze-
gólnie o podłożu politycznym. Władza wyko-
nawcza powinna mieć zaplecze we władzy sta-
nowiącej, bo to nie generuje konfliktów po-
litycznych i jest zdecydowanie bardziej efek-
tywna jeśli chodzi o zarządzanie miastem. Ani 
koalicja, ani opozycja nie są niczym złym, pod 
warunkiem, że na miasto patrzy się nie przez 
przynależność partyjną, ale przez pryzmat ko-
rzyści dla mieszkańców. Mimo wielu proble-
mów samorządy radzą sobie i tak nieźle, bo tu 
każda złotówka jest wydawana bardzo ostroż-
nie i rozsądnie. Taki wniosek możemy wysnuć 
z naszych rybnickich doświadczeń, bo w ostat-
nim 20–leciu Rybnik stał się innym miastem. 
Te przemiany są głównie zasługą samorządow-
ców, ich trafnych decyzji, konsekwencji, a tak-
że umiejętności pozyskiwania unijnych środ-
ków na inwestycje i inne zadania mające na 
celu budowę społeczeństwa obywatelskiego.  
I choćby z naszej, rybnickiej perspektywy wi-
dzimy, jak istotne i przyspieszające rozwój były 
wydarzenia sprzed 20 lat. 

— Panie radny – zwracamy się do Romu-
alda Niewelta – może warto je przypomnieć?

— Na pewno, bo doprowadziły one do za-
sadniczych zmian w naszej społeczno–politycz-
nej rzeczywistości. 4 czerwca 1989 r. odbyły się 
wybory do sejmu i senatu, 12 września tegoż 
roku powołano rząd Mazowieckiego, na prze-
łomie lat 1989/90 rozpoczęły się reformy Bal-

cerowicza, 8 marca 1990 r. ruszyła reforma sa-
morządowa, a 27 maja 1990 r. odbyły się pierw-
sze wolne wybory do rad gmin. Samorządy pię-
ciu kadencji dosłownie „przeorały” Polskę. Na 
miejscu pojawiły się pieniądze i władza równo-
rzędna władzy centralnej. Jak mówił europoseł  
J. Olbrycht, polskie samorządy są obecnie naj-
silniejsze w Europie Środkowej. Dysponu-
ją prawie 10% PKB, blisko milionem hekta-
rów skomunalizowanych nieruchomości, które 
wcześniej stanowiły tzw. mienie państwowe. Sa-
morządy zagospodarowały 43 mld zł, czyli wię-
cej niż władza centralna. Marszałek Bronisław 
Komorowski przyznał, że reelekcja w samo-
rządach wynosi ponad 73%, zaś w parlamen-

cie zaledwie 42%,  
co świadczy o więk-
szym zaufaniu spo-
łecznym do władz lo-
kalnych niż do cen-
tralnych.   

— Jak Pan ocenia 
20 lat samorządu  
w Rybniku?

— Podobnie jak 
mój przedmówca 
uważam, że Rybnik 
jest bardzo dobrym 
przykładem sukce-
su samorządowców. 
Wiele osób dziś za-
siadających w na-

szej Radzie Miasta było świadkami rodzenia 
się samorządu. Do jego działań została prze-
niesiona panująca w państwie rewolucyjna at-
mosfera. Pamiętamy dwie pierwsze, bardzo 
dynamiczne kadencje prezydenta Józefa Ma-
kosza, pierwsze porządki w mieście i pierwsze 
ważne decyzje, jak modernizacja oczyszczal-
ni ścieków czy reaktywacja budowy szpitala.  
W Poznaniu poseł J. Olbrycht wspomniał  
o podpatrywaniu funkcjonowania zachodnich 
samorządów – dla nas takim przykładem do 
naśladowania była Francja. W czasie kolej-
nych trzech kadencji, dzięki kontynuacji poli-
tyki inwestycyjnej, a także wejściu do Unii Eu-
ropejskiej i pozyskiwanym stamtąd środkom 
finansowym, zrobiliśmy kolejne kroki do przo-
du w wielu dziedzinach. Inwestycją przykłado-
wą jest kończąca się już budowa kanalizacji.  
W Poznaniu uczestniczyłem w panelu dys-
kusyjnym dotyczącym ochrony środowiska, 
na którym podzieliłem się doświadczeniami 
związanymi z prowadzonym od 7 lat przez 
młodzież programem badawczym „Kaskada”.     

Kongres przygotowało sześć korporacji samo-
rządowych, tworzących stronę samorządową Ko-
misji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialne-
go – Związek Miast Polskich, Związek Powiatów 
Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek 
Województw RP, Unia Miasteczek Polskich oraz 
Unia Metropolii Polskich.

Rozmawiała: (r)

Kongres 20–lecia Samorządu Terytorialnego

Samorząd jest częścią 
władzy publicznej...

Ponad 1200 wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków wzięło 
udział w obradach Kongresu 20–lecia Samorządu Terytorialnego, jaki odbył się  
w Poznaniu w rocznicę uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym.  
Na spotkaniu tym Rybnik reprezentowali przewodniczący Rady Miasta Stanisław 
Jaszczuk oraz jego zastępca Romuald Niewelt.

W Poznaniu rybnicki samorząd reprezentowali Romuald Niewelt i Stanisław Jaszczuk. 
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Piranie, boiska i ...Rio
Nim prezydent Rybnika swój wniosek uza-

sadnił, przedstawił radnym aktualne działa-
nia miasta i postęp inwestycji. Jakkolwiek za-
brzmiałoby to humorystycznie, Rybnik jest „opie-
kunem” mieszkających w chorzowskim ZOO... 
piranii, czyli łoży na utrzymanie tych rybek, za co  
w specjalnym liście podziękowała dyrekcja tej 
placówki. Udzielanie wsparcia przez samorządy  
w formie podobnej „adopcji” jest powszechne,  
a ponieważ istnieje prawdopodobieństwo,  
że w ZOO nie ma naszych herbowych szczupa-
ków, przypisano nam ryby zdecydowanie bar-
dziej drapieżne...

Po odczytaniu podziękowań dyrekcji ZOO, 
prezydent podsumował ubiegłoroczną pracę Wy-
działu Zamówień Publicznych: przeprowadzono 
ok. 170 postępowań przetargowych wartości pra-
wie 90 mln zł, w tym 158 przetargów nieograni-
czonych. Wszystkie protesty i odwołania rozstrzy-
gnięto na korzyść miasta, co świadczy o profesjo-
nalizmie urzędników. Trwają intensywne prace 
na budowie sądu okręgowego, a obiekt powinien 
być gotowy pod koniec br.; dobiega końca budo-
wa nowej siedziby Straży Miejskiej, a jej otwar-
cie planowane jest na koniec kwietnia br. Wśród 
innych robót wymienić trzeba likwidację azbestu 
w ostatnich już miejskich obiektach: Szkole Pod-
stawowej 22, Zespole Szkół nr 3 i przychodni na 
Nowinach, ponadto trwa realizacja montażu sola-
rów na basenie w Boguszowicach, kontynuowana 
jest modernizacja hali sportowej w tej dzielnicy, 
budowa boisk  przy SP 2 oraz  ZS–P w Niewia-
domiu (trwają też przetargi na kilka kolejnych), 
remont auli w II LO oraz roboty remontowe  
i adaptacyjne w SP 6 na Zamysłowie, SP 20 w Go-
tartowicach, SP 21 w Niedobczyacach i Gimna-
zjum nr 5, montaż dźwigu dla niepełnosprawnych  
w Gimnazjum nr 7, termomodernizacja SP 34 
czy remont dachu remizy OSP w Wielopolu. 
Osobnym tematem są pozimowe remonty dróg, 
w których Rybnickie Służby Komunalne wspie-
rane są firmami wybranymi w przetargu, oraz 
trwające modernizacje dróg i nowe inwestycje 
drogowe. Najważniejsze z nich to przebudo-
wa wiaduktu na ul. Raciborskiej, przebudowa  
ul. Świerklańskiej, budowa drogi przez teren 
„Ryfamy” i in. Trwają też postępowania prze-
targowe na kolejne roboty drogowe, w tym na 
budowę obwodnicy na odcinku od ul. Budow-

lanych do ronda na skrzyżowaniu ulic Rudzkiej  
i Podmiejskiej, przebudowę ul. Żorskiej i budowę 
kanalizacji teletechnicznej dla szerokopasmowej 
sieci internetowej wzdłuż tej ulicy.   

Prezydent powiadomił też o wyjeździe reprezen-
tantów Rybnika do Rio de Janeiro w Brazylii na V 
Światowe Forum Miast organizowane przez agen-
dę ONZ – Program Narodów Zjednoczonych ds. 
Osiedli Ludzkich (więcej w następnym numerze). 

O swoim udziale w spotkaniu samorządow-
ców w Poznaniu, z okazji 20–lecia odrodzone-
go samorządu terytorialnego, poinformowa-
li radnych przewodniczący RM Stanisław Jasz-
czuk (PiS) oraz jego zastępca Romuald Niewelt 
(BSR) (więcej na str. 11).

Jerzy Buzek 
honorowym rybniczaninem

Wnioskujący o przyznanie prof. Jerzemu 
Buzkowi honorowego obywatelstwa Rybni-
ka prezydent A. Fudali nie musiał do tej 
idei radnych przekonywać. Zasługi tego po-
lityka, który wielokrotnie bywał w naszym mie-
ście i wspierał działania rybnickiego samorządu, 
docenili wszyscy obecni w sali posiedzeń rad-
ni. Bronisław Drabiniok (PO) sugerował nawet, 
by jako wnioskodawców tej uchwały wymienić 
wszystkie ugrupowania zasiadające w RM, jed-
nak prezydent zastrzegł sobie, zgodnie zresztą  
z faktami, autorstwo tej idei i przekonanie do niej 
byłego premiera i przewodniczącego europarla-
mentu. Uzasadniając wniosek, prezydent Ryb-
nika podkreślił wyjątkową osobowość J. Buzka, 
jego znaczący dorobek naukowy i zasługi poli-
tyczne w ważnym dla Polski czasie wstępowania 
do NATO i przygotowań do wejścia w struktury 
Unii Europejskiej. Jak mówił prezydent, mimo 
piastowania wysokich funkcji politycznych Jerzy 
Buzek był zawsze ambasadorem Śląska w Euro-
pie i orędownikiem działań na rzecz rozwoju tego 
regionu. W naszym mieście bywał obecny w wie-
lu ważnych dla nas momentach, jak np. przy oka-
zji wręczania insygniów europejskich czy na kon-
ferencjach proekologicznych, promując działa-
nia na rzecz energii odnawialnej oraz wspierając  
i niejednokrotnie tłumacząc ideę czystych tech-
nologii węglowych. Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie i już wiemy, że uroczyste nadanie  
prof. J. Buzkowi honorowego obywatelstwa Ryb-
nika będzie miało miejsce 21 maja br.

Sprawozdania służb mundurowych 
i inspekcyjnych

Tradycyjnie raz do roku szefowie służb mun-
durowych i inspekcyjnych składają radnym 
sprawozdanie ze swojej działalności. Tegorocz-
ne spotkanie w sali posiedzeń RM różniło się 
od poprzednich... brakiem pytań ze strony rad-
nych, a tym samym i dyskusji. 

Ze względu na konieczność zamieszczenia rela-
cji z miejskich uroczystości związanych z katastrofą 
w Smoleńsku, więcej na ten temat w jednym z ko-
lejnych numerów „Gazety Rybnickiej”.

Zmiany w budżecie
Sesja absolutoryjna, czyli rozliczenie przez 

radnych prezydenta z wykonania budżetu za 
rok 2009 dopiero przed nami, a w budżecie 
bieżącym kolejne propozycje zmian, które tra-
dycyjnie przedstawił skarbnik Bogusław Pa-
szenda. Projekt uchwały zakładał zwiększenie pla-
nowanych dochodów per saldo o 2.713.188,51zł, 
zwiększenie wydatków o ponad 1.907.039,22 zł 
oraz zmniejszenie deficytu o ponad 800 tys. zł. Do 
ważniejszych zmian budżetu w jednostkach miej-
skich należy zwiększenie o nieco ponad 1,7 mln zł  
dotacji dla oświatowych zakładów budżetowych, 
głównie w postaci środków pozyskanych na  do-
finansowanie kilku projektów. O podobną kwo-
tę zwiększono dotację dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej, z przeznaczeniem na remonty lo-
kali komunalnych. 

W związku z wydłużeniem czasu przygotowań 
do realizacji miejskiej sieci szerokopasmowej, pla-
nowane na ten rok nakłady na to zadanie zostaną 
zmniejszone o ok. 4 mln zł, a reszta w dużej czę-
ści przesunięta na lata 2011 – 2012. Zwiększyła 
się również wartość kosztorysowa całej inwestycji  
– z ponad 14,7 mln zł do nieco ponad 18 mln zł. 
Do wieloletnich programów inwestycyjnych wpisa-
no natomiast nowe zadanie o wartości kosztoryso-
wej ponad 690 tys. zł (w 2010 r. – 330 tys. zł) – bu-
dowę kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. Żor-
skiej na potrzeby sieci szerokopasmowej, co zwią-
zane jest z planem modernizacji tej drogi. Opóź-
nienie budowy szerokopasmowej sieci interneto-
wej, wyższy koszt tej inwestycji i niewielkie dotąd 
nakłady na to zadanie wzbudziły niepokój radne-
go Stanisława Stajera (IO Nasz Rybnik). Sytuację 
tłumaczył prezydent A. Fudali, przypominając, że 
później niż planowano doszło do podpisania umo-
wy z marszałkiem województwa śląskiego – dys-
ponentem środków z UE, które miasto pozyskało 
na tę inwestycję. Natomiast wartość kosztorysowa 
była dotąd szacunkowa i zmieni się ona jeszcze po 
rozstrzygnięciu przetargu. Jak tłumaczyli radnemu 
dodatkowo skarbnik B. Paszenda i sekretarz mia-
sta Daniela Lampert, miasto czekało również na 
decyzję, czy dofinansowanie sieci szerokopasmo-
wej można uznać za pomoc publiczną, co wiąże się 
z innymi sposobami użytkowania, czy udostępnia-
nia sieci. Gminy na odpowiedź czekają od 2006 r. 
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Jerzy Buzek 
honorowym obywatelem Rybnika 

Radni jednogłośnie poparli wniosek prezydenta Adama Fudalego o nadanie tytu-
łu Honorowego Obywatela Miasta Rybnika prof. Jerzemu Buzkowi, wybitnemu po-
litykowi i naukowcowi, b. premierowi RP, przewodniczącemu Parlamentu Europej-
skiego. I był to jeden z nielicznych punktów marcowego posiedzenia, w którym za-
równo koalicyjni, jak i opozycyjni radni mówili jednym głosem... 

Sesja RM – 24 marca 2010 r.



i do tej pory nikt nie potrafi na to pytanie odpowie-
dzieć. Radny St. Stajer dociekał też, czy prawidło-
wy jest zapis dotyczący remontu ul. Raciborskiej, 
sugerujący modernizację całego odcinka tej dro-
gi od wiaduktu do granicy z Rydułtowami, a cho-
dzi o odcinek krótszy. Jak się wydaje, odpowiedź 
radnego nie usatysfakcjonowała. 

Zmiany w budżecie przegłosowano 21 głosami 
za i 1 wstrzymującym się.

O budżecie z wyprzedzeniem    
Skarbnik B. Paszenda przedstawił też ko-

lejną uchwałę, dotyczącą trybu prac nad pro-
jektem uchwały budżetowej, który będzie miał 
zastosowanie w pracach nad budżetem na rok 
2011. Projekt uchwały został oparty o przepisy 
ustawy o finansach publicznych z sierpnia 2009 r. 
Novum są terminy obowiązujące w toku procedo-
wania uchwały budżetowej, poszerzenie i dopre-
cyzowanie porządku sesji budżetowej, dostosowa-
nie do ustawy szczegółowości planów dochodów  
i wydatków, sprecyzowanie zawartości uzasadnie-
nia do projektu uchwały budżetowej oraz uaktu-
alnienie wykazu materiałów informacyjnych przy-
gotowywanych dla radnych. Uchwałę radni przy-
jęli jednogłośnie. 

Po co te obligacje?
Również kolejny projekt uchwały dotyczył 

finansów, a mianowicie emisji kolejnych se-
rii gminnych obligacji. Tym razem miasto po-
stanowiło wyemitować obligacje na okaziciela 
w łącznej liczbie 50 tysięcy sztuk o nominal-
nej wartości 1 tys. zł każda, na łączną kwo-
tę 50 mln zł. Emisja obligacji ma na celu pokry-
cie potrzeb pożyczkowych budżetu miasta na sfi-
nansowanie planowanego deficytu związanego  
z realizacją inwestycji i spłatę wcześniej zaciągnię-
tych zobowiązań. Jak powiedział skarbnik B. Pa-
szenda, emisja nastąpi prawdopodobnie pod ko-
niec br. Decyzja o emisji obligacji zaniepokoiła 
opozycyjnych radnych, choć, jak stwierdził rad-
ny Franciszek Kurpanik (PO), nie zaskoczyła, bo 
przecież takie działania były planowane. Jednak 
o ile radny rozumie finansowanie przychodami  
z obligacji inwestycji, obawia się wykorzystania tych 
środków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredy-
tów i pożyczek. Dlatego zadał pytanie, ile pienię-
dzy z owych 50 mln zł przeznaczonych zostanie na 
spłatę wcześniejszych zobowiązań finansowych. 
Prezydent powtórzył swoją opinię, że warto za-
ciągnąć kredyt na sfinansowanie wkładu własne-
go w przypadku realizacji inwestycji, na którą po-
zyskuje się od 60 do 85% środków zewnętrznych, 
odpowiadając, że w tej chwili nie da się odpowie-
dzieć precyzyjnie, w jaki sposób te środki zostaną 
rozdysponowane. Ważne, że wskaźnik zadłużenia 
w stosunku do dochodów nie zbliża się nawet do 
dopuszczalnych 60% i jest planowany na ponad 
41%, oraz że miasto prowadzi politykę finanso-
wą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Do-
dał, że skumulowany deficyt na koniec 2009 r.  wy-

niósł 175 mln zł, co jest wartością bezpieczną. Ryb-
nik nie jest tu wyjątkiem, a wiele miast balansu-
je na granicy dopuszczalnego deficytu. Radny St. 
Stajer rozszerzył tę kwestię o pytanie, czy miasto 
posiada fundusze inwestycyjne, a jeśli tak, czy nie 
lepiej właśnie te środki przeznaczyć na spłatę de-
ficytu. — I tak właśnie robimy, panie radny — usły-
szał w odpowiedzi od prezydenta. Kontynuując 
temat Fr. Kurpanik wysnuł z dyskusji wniosek, że  
z obligacji na spłatę długu pójdzie ok. 20 mln zł  
i to go bardzo martwi. — Jeśli chcemy modernizo-
wać drogi, a sam pan wnioskował o remont ul. Wo-
dzisławskiej, nie unikniemy takich decyzji — odpo-
wiadał prezydent. Również B. Drabiniok chciał 
wiedzieć dokładnie, na jakie konkretnie zadania 
zostaną przeznaczone środki z obligacji, porównu-
jąc tę sytuację do domowego budżetu. — Zazwy-
czaj bierze się kredyt na konkretną domową inwe-
stycję — mówił. Radny Michał Chmieliński (BSR) 
tłumaczył, że to nie są pieniądze „znaczone”: pójdą 
do budżetu i zostaną wydane zgodnie z potrzeba-
mi. Radny Waldemar Brzózka (PiS) zarzucił opo-
zycji hipokryzję, bo – krytykując politykę finanso-
wą miasta – radni PO przyzwalają niejako na dzia-
łania prezydent Gronkiewicz –Waltz w Warsza-
wie, mieście zadłużonym do granicy dopuszczalne-
go wskaźnika i stolica nie jest tu wyjątkiem. Rad-
ny R. Niewelt (BSR) podkreślił, że uchwała uru-
chamia całą procedurę, a na szczegóły przyjdzie 
czas, bo przecież RM głosuje nad wydaniem każ-
dej złotówki. Dyskusję zakończył radny Kazimierz 
Salamon (BSR), przypominając politykom PO,  
że w celach propagandowych publicznie zawyża-
li kwotę zadłużenia, by zdyskredytować rządzące 
ugrupowanie. — Rybnik bierze kredyt wtedy, kiedy 
będzie z tego korzyść... Za uchwałą o emisji obliga-
cji głosowało 16 radnych, przeciw 6.      

Więcej za mniej
Kolejny projekt dotyczył określenia zadań 

z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodo-
wej oraz rehabilitacji społecznej osób niepeł-
nosprawnych, na które mogą być przeznaczo-
ne środki Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla 
miasta Rybnika w 2010 r. Uchwałę radni podej-
mują co roku i co roku stają przed nie lada dylema-
tem – jak podzielić malejące wciąż fundusze, jakie 
przekazuje prezes PFRON-u na zadania określane 
przez samorząd: — W tym roku znowu otrzymaliśmy 
kwotę mniejszą niż w roku ubiegłym, bo tylko 1.848.391 
zł — mówiła referująca uchwałę wiceprezydent Ewa 
Ryszka. — Środki rokrocznie są mniejsze, a zadań przy-
bywa. Z otrzymanej kwoty ponad 1,2 mln zł trafi do 
Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1 i 2, więc na pozo-
stałe zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji spo-
łecznej oraz zawodowej zostanie tylko ok. 620 tys. zł.  
Co zatem z turnusami rehabilitacyjnymi czy przysto-
sowaniem obiektów do likwidacji barier architekto-
nicznych? — Pozostawiam te pytania bez odpowie-
dzi… — podsumowała wiceprezydent, a radni przy-
jęli uchwałę jednogłośnie. 

Zmiana na lepsze
Podobną jednomyślnością wykazali się raj-

cy zmieniając program integracji społecznej 
i zawodowej osób niepełnosprawnych „Jeste-
śmy razem”. Przyjęty w ubiegłym roku program 
realizuje rybnicki Ośrodek Pomocy Społecznej  
w ramach projektu „Skorzystaj z szansy” współ-
finansowanego przez UE ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Ma on przyczy-
nić się do eliminowania różnego rodzaju barier, 
jakich doświadczają osoby niepełnosprawne,  
w tym barier mentalnych tkwiących nadal w spo-
łeczeństwie, poprzez walkę z mitami i stereoty-
pami. Koszt programu na rok 2010 określono  
na 117 964 zł, ale może on ulec zmianie. — Program 
będzie obowiązywać do 2013 r., a w tym roku obejmie 
50 osób wraz z rodzinami — wyjaśniała E. Ryszka.  
— Co roku jednak należy zaktualizować budżet pro-
gramu i jego harmonogram. Podobne wytyczne do-
tyczyły kolejnej uchwały, choć tym razem nie oby-
ło się bez dyskusji. 

Małymi krokami…
A powodem ożywionej wymiany zdań oka-

zał się program aktywności lokalnej „Moja 
dzielnica – moje miejsce” obejmujący swoim 
zasięgiem mieszkańców dzielnic Boguszowi-
ce Stare i Boguszowice Osiedle, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Program ruszył  
w ubiegłym roku, ale zdecydowano się na jego kon-
tynuację do końca 2013 r. Wszystko po to, by osią-
gnąć trwałą i skuteczną zmianę wśród mieszkań-
ców – podnieść ich aktywność, zintegrować i zachę-
cić do współpracy z instytucjami lokalnymi, a tym 
samym pomóc w szczególności tym osobom, któ-
re korzystają ze wsparcia Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej (a z danych OPS-u wynika, że w 2009 r.  
z pomocy placówki skorzystało 597 „środowisk”, 
a w rodzinach objętych pomocą były aż 1704 oso-
by). W porównaniu z innymi dzielnicami, dane 
te jednoznacznie wskazują, że Boguszowice na-
leżą do dzielnic o skumulowanych problemach, 
a najczęstszymi powodami korzystania z pomocy 
było bezrobocie, które dotknęło 325 rodzin i ubó-
stwo dotyczące 312 rodzin, ale nie bez znaczenia 
jest również bezradność w sprawach wychowaw-
czych czy prowadzeniu gospodarstw domowych: 
— Nie zmienimy społeczeństwa w rok, ale uważam,  
że małymi kroczkami możemy być coraz skutecz-
niejsi — mówiła E. Ryszka, zwracając uwagę na 
jeszcze jedną kwestię – wśród beneficjentów pro-
gramu, klientów OPS przeprowadzono ankietę, 
której wyniki okazały się zaskakujące. Aż 20% 
ankietowanych do najczęstszych problemów za-
liczyło … brak miejsc do spędzania wolnego cza-
su. Tymczasem oferta dotycząca rekreacji, wypo-
czynku i kultury w Boguszowicach jest wyjątko-
wo obszerna – jest kryta pływalnia, hala sportowa 
i klub rekreacyjno – sportowy „Sokół”, który ofe-
ruje szereg zajęć, a także osiedlowy park ze ska-
teparkiem, placem zabaw i muszlą koncertową, 
jest boisko i staw „Papierok”, przy szkołach z po-
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wodzeniem funkcjonują kluby sportowe, a bogatą 
propozycję dla mieszkańców ma prężnie działają-
cy Dom Kultury, który radny z Boguszowic Wal-
demar Brzózka nazwał „...kombinatem teatral-
nym”. Nie wiadomo zatem z czego wynika taka 
opinia respondentów – być może kluczowym pro-
blemem są ograniczone środki finansowe lub brak 
wystarczających informacji na temat infrastruktu-
ry kulturalno – sportowej w dzielnicy. — Dlatego 
zastanawiamy się nad uruchomieniem dodatko-
wego punktu informacji dla mieszkańców, w któ-
rym znaleźliby wszystkie potrzebne szczegóły. Oczy-
wiście nie wiemy, czy z tego skorzystają… — ko-
mentowała wiceprezydent miasta. Podkreślano 
też rolę mediów, ale nikt nie chciał się zgodzić z 
opinią, wygłaszaną przez część ankietowanych:  
— Z pewnością niejedna dzielnica chciałaby mieć 
takie możliwości spędzania wolnego czasu — mó-
wiła E. Ryszka, a opinię tę potwierdziło kilku rad-
nych. Mało tego, kilku z nich z chęcią widziałoby 
taki program w swoich dzielnicach. B. Drabiniok 
pytał, czy podobny projekt mógłby być realizowa-
ny w Zebrzydowicach, ale od razu dodał, że jego 
zdaniem są to pieniądze „stracone”, bo „... taka 
pomoc deprawuje”, czym oburzył większość rad-
nych. — Dlaczego zatem taki program miałby być 
realizowany w Zebrzydowicach, skoro uważa pan, 
że są to pieniądze wyrzucone w błoto — zastana-
wiała się Ewa Ryszka. — To, co pan powiedział, 
jest przykre i nieodpowiedzialne — krytykował St. 
Jaszczuk, a W. Brzózka przekonywał, że w dziel-
nicy wiele może się zmienić na lepsze i zapraszał 
B. Drabinioka, by przekonał się o tym osobiście. 
Mówił też o zaletach programu i podkreślał,  jak 
ważne jest nie tylko inwestowanie w infrastruktu-
rę, ale również w ludzi: — A ci ludzie powoli się 
aktywizują i mają pomysły, które chcą realizować. 
Henryk Cebula (PiS) przekonywał, że takie pro-
gramy są szansą dla młodych ludzi na wyrwanie się 
z codziennej szarzyzny, na pokazanie im dobrych 
wzorców i tego, że można inaczej żyć i inaczej spę-
dzać czas: — Protestuję przeciwko temu, co powie-
dział pan Drabiniok – nawet jedno dziecko, które 
zmieni swoje spojrzenie na świat, oznacza dla nas 
sukces — mówił i nie krył, że patrzy na Boguszo-
wice z „... nutką zazdrości”. E. Ryszka uspokajała, 
że inne dzielnice nie muszą czuć się w gorszej sy-
tuacji, bo istnieją programy i projekty, które są ad-
resowane również do ich mieszkańców. Jednak nie 
wszystkich udało się przekonać. Michał Chmieliń-
ski (BSR) lobbował na rzecz największej dzielnicy 
Maroko–Nowiny, a Ewa Ryszka przekonywała, że 
program, o którym mowa, nie może być przezna-
czony na budowę obiektów. Z kolei B. Drabiniok 
wyjaśniał, że został źle zrozumiany, bo program,  
i owszem, z założenia jest dobry, ale „sponsoro-
wanie” nie doprowadzi do wyrwania ludzi z biedy. 
Wiceprezydent sugerowała, by radny PO przeczy-
tał cały program, bo nie ma w nim mowy o „fun-
dowaniu”: — Wskazujemy jedynie drogę — mó-
wiła. — Dajemy przykład spędzania wolnego cza-
su – wyjście na basen, do kina, czy teatru… A może 
to jedyna szansa dla tych ludzi, by odwiedzić takie 

miejsca? To jedna z metod, by pokazać im inną 
alternatywę. O konieczności większej promocji 
programu mówił też prezydent, który zauważył,  
że w dzielnicy wiele zmienia się na lepsze. Dlate-
go też z takim niezadowoleniem mieszkańcy Bo-
guszowic przyjęli artykuł „Tygodnika Rybnickie-
go” zatytułowany „To osiedle to getto”, czemu dali 
upust w liście skierowanym do redakcji. Obszerne 
fragmenty pisma, pod którym podpisali się przed-
stawiciele Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle  
i radny W. Brzózka przytoczono na sesji: — Jeste-
śmy oburzeni użytym w tytule terminem getto — czy-
tał współautor. — Nie sądzimy, aby mieszkańcy na-
szej dzielnicy czuli się odizolowani od reszty miasta 
w taki sposób, jaki zawarty jest w definicji słowni-
kowej. Na dodatek inwestycje poczynione w Bogu-
szowicach w ciągu ostatnich kilku lat – kryta pływal-
nia, modernizacja hali sportowej, boisko ze sztucz-
ną nawierzchnią, kapitalny remont Domu Kultu-
ry, budowane przez mieszkańców parkingi, remon-
ty bloków komunalnych i inne działania najdobit-
niej świadczą o tym, że nie jesteśmy częścią miasta, 
w której panuje marazm i beznadzieja! Mamy świa-
domość problemów, z którymi boryka się spora część 
naszych mieszkańców, ale formułowane w artykule 
uogólnienia są dla nas wszystkich krzywdzące. Ze 
złą opinią na temat dzielnicy spotykamy się od lat, 
od lat również próbujemy tę opinię zmieniać. Arty-
kuły takie niczego nowego i pozytywnego nie wno-
szą podtrzymując tylko negatywne stereotypy, z któ-
rymi staramy się walczyć.

A radni jednogłośnie określili tegoroczny bu-
dżet oraz harmonogram działań programu aktyw-
ności lokalnej „Moja dzielnica – moje miejsce”. 
Program skierowany do 30 osób, ich rodzin i oto-
czenia realizowany jest w ramach projektu „Sko-
rzystaj z szansy” współfinansowanego przez UE ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najpierw studium, teraz plan
Na poprzedniej sesji radni przystąpili do 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania miasta, a konsekwen-
cją tamtej decyzji była konieczność podję-
cia uchwały o zmianie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla okre-
ślonych terenów. — Tych zmian jest 35 — wyja-
śnił Michał Śmigielski, który, omawiając projekt 
uchwały posiłkował się prezentacją multimedial-
ną. I przypomniał, że część zmian podyktowanych 
jest potencjalną inwestycją elektrowni „Rybnik”, 
przygotowującej się do przebudowy technologicz-
nej zakładu. Dlatego potrzebuje terenów pod par-
kingi i na składowiska magazynowe materiałów 
budowlanych oraz urządzeń, jakie będą wykorzy-
stywane w trakcie budowy. Ale nie tylko – zmia-
ny miejscowych planów dla pozostałych terenów 
miasta były konsekwencją przeanalizowania zło-
żonych przez mieszkańców wniosków oraz potrzeb 
związanych z rozwojem gospodarczym miasta. 
Radni przychylili się więc do propozycji przystą-
pienia do sporządzenia zmian planów dla terenów 
w dzielnicy Rybnicka Kuźnia przy ul. Podmiejskiej 

i w dzielnicy Zebrzydowice przy ul. Przedmieście, 
a także zlokalizowanych m.in. w dzielnicach Ma-
roko – Nowiny, Boguszowice Stare, Śródmieście 
czy Północ. Zmiany w planach przyjęto jednogło-
śnie i bezdyskusyjnie. 

Zbywają, nabywają i … poprawiają
Tradycyjnie już wiceprezydent M. Śmigiel-

ski omówił projekt w sprawie nabycia oraz 
zbycia nieruchomości, ale najpierw poinfor-
mował o konieczności zmiany przyjętej w lu-
tym uchwały dotyczącej zasad bezprzetar-
gowej sprzedaży gminnych lokali mieszkal-
nych ich najemcom oraz wysokości stawek 
procentowych i warunków udzielania boni-
fikat. Wszystkiemu winien błąd w numeracji pa-
ragrafu, który radni szybko naprawili, jednogło-
śnie przegłosowując stosowną zmianę w uchwa-
le, a następnie zaaprobowali propozycję nabycia 
od Kompanii Węglowej prawa użytkowania wie-
czystego niezabudowanych nieruchomości usytu-
owanych przy ul. Sportowej w Niewiadomiu w celu 
połączenia ich ze zwartym obszarem o pow. ok. 15 
ha należącym już do gminy. RM wyraziła też zgo-
dę na sprzedaż w drodze przetargów dwóch loka-
li mieszkalnych (przy ul. Cierpioła i Raciborskiej), 
których dotychczasowi najemcy zmarli. Radni nie 
mieli pytań do uchwały, więc projekt przegłosowa-
no jednogłośnie. 

Rodzina skarży… 
Komisja Rewizyjna nie próżnuje – to już 

kolejna sesja, na której przedstawia swoje 
opinie w sprawie rozmaitych skarg zgłasza-
nych przez mieszkańców. Tym razem prze-
wodniczący KR Józef Skrzypiec (BSR) omó-
wił 4 kolejne. Wszystkie uznano za bezzasadne, 
a w pierwszej skarżący zarzucił prezydentowi, że 
nie podejmuje skutecznych działań w celu popra-
wy bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżo-
waniu ulic Sportowej i Szymanowskiego w Niewia-
domiu. Jak ustaliła KR, skarga została skierowana 
bezpośrednio do Rady Miasta Rybnika, bez wcze-
śniejszego powiadomienia prezydenta o kolejnym 
już przypadku naruszenia przepisów ruchu drogo-
wego przez kierujących pojazdami ciężarowymi. 
A skoro prezydent nie wiedział, nie można zatem 
zarzucić mu, że nie podjął stosowanych działań;  
z czym radni zgodzili się jednogłośnie.   

Trzy kolejne skargi – na działalność dyrekto-
ra Ośrodka Pomocy Społecznej – złożyli człon-
kowie jednej rodziny. W pierwszej – skarżący nie 
zgadzał się z odmową przyznania mu jednorazo-
wego zasiłku pieniężnego w celu ekonomicznego 
usamodzielnienia się. A 20.253 zł, o które wnio-
skował, chciał przeznaczyć na działalność gospo-
darczą związaną z zarządzaniem nieruchomościa-
mi. Okazało się jednak, że nie jest wpisany do re-
jestru zarządców nieruchomości, co jest ustawo-
wym wymogiem, a OPS po analizie przedsięwzię-
cia uznał, że jego rentowność jest „wysoce niereal-
na”. — I tu potwierdzają się moje wcześniejsze słowa 
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Realizacja tego kontraktu do najłatwiejszych 
nie należała. W lutym 2006 r., z powodu niedo-
trzymywania terminów i innych zaniedbań wyko-
nawcy, firmy Hydrobudowa 9 z Poznania, miasto 
było zmuszone do odstąpienia od umowy. Spra-
wa oparła się nawet o sąd arbitrażowy w Paryżu, 
na szczęście wyrok był korzystny dla inwestora. 
Po zejściu z placu budowy niesolidnej firmy, ro-
boty trzeba było zinwentaryzować, rozliczyć, zak-
tualizować projekt i wyłonić w przetargu nowe-
go wykonawcę. 

W kwietniu 2007 r. podpisano kontrakt z kon-
sorcjum firm w składzie: „Akwedukt” Sp. z o.o. 
z Kielce, KEM Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej 
oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego  
i Ochrony Środowiska „BUSKOPOL” Sp. z o.o.  
z Buska–Zdroju. W trakcie 32 miesięcy prowa-
dzenia robót wykonawca sprawdził sieć wybudo-
waną przez poprzednią firmę oraz wybudował 
ponad 70 km nowej kanalizacji i 12 przepompow-
ni ścieków, w tym: w dzielnicy Paruszowiec–Pia-
ski – 14,7 km kanalizacji i 2 pompownie ścieków, 
w dzielnicy Niedobczyce – 28,5 km kanalizacji  

i 5 pompowni ścieków 
oraz w dzielnicy Nie-
wiadom – 26,9 km ka-
nalizacji i 5 pompowni 
ścieków. Kontrakt zo-
stał rozliczony na kwo-
tę netto 22,4 mln euro, w tym 15,7 mln euro po-
chodziło z Funduszu Spójności.

Oficjalne przekazanie inwestycji do użytku 
miało miejsce w Niedobczycach, tuż za „dol-
nym” boiskiem, gdzie znajdują się dwie pom-
pownie. Obecni byli wszyscy, którym inwestycja 
„leżała na sercu”: przedstawiciele inwestora czy-
li miasta z prezydentem Adamem Fudalim i jego 
pełnomocnikiem ds. realizacji kanalizacji Janu-
szem Koperem, wykonawcy, a także reprezen-
tanci rad dzielnic, w których kanalizacja została 
wybudowana. Dyrektor firmy „Akwedukt” Le-
szek Wrona za efektywną współpracę podzięko-
wał władzom miasta, pracownikom Biura Reali-
zacji Projektu, inżynierowi kontraktu Tadeuszowi 
Okuliczowi–Kozarynowi, podkreślił też ogrom-
ne zaangażowanie samorządowców, którzy śle-

dzili postęp robót i mieli swój udział w niełatwych 
kontaktach wykonawców z mieszkańcami. W ich 
imieniu głos zabrali reprezentujący Niedobczyce  
radny Henryk Ryszka i Bronisław Degenhardt  
z Rady Dzielnicy, radny Andrzej Oświęcimski  
z Paruszowca–Piasków oraz przewodniczący Za-
rządu Dzielnicy Niewiadom Tadeusz Białous. Za-
równo władze miasta, jak i mieszkańcy liczą na 
szybki efekt ekologiczny, a B. Degenhart wyra-
ził nawet nadzieję, że do płynącej w pobliżu Na-
cyny i pozostałych niedobczyckich cieków wrócą 
raki, które tu w młodości łapał.   

W ramach uroczystego oddania inwestycji do 
użytku, przecięto nie tylko tradycyjną wstęgę, 
ale uruchomiono też pompownię. Więcej na te-
mat całego projektu na stronie:  www.rybnik.eu.

(r) 

Koniec wieńczy dzieło…
Zakończenie kolejnego etapu budowy kanalizacji

 

– takich roszczeń będzie więcej, bo coraz więcej 
osób uważa… „mnie się należy” — mówił B. Dra-
biniok i radził: — Należy wypracować odpowiednie 
mechanizmy działania. — To już zadanie dla par-
lamentarzystów — odpowiadał prezydent. Z kolei 
Jan Mura (BSR) przywołał fragmenty opracowa-
nia przygotowanego przy okazji programu „Moja 
dzielnica – moje miejsce” przez prof. Marka Szcze-
pańskiego i dr Weronikę Ślęzak – Tazbir: — Wi-
doczne jest pojawienie się prawników i profesorów 
biedy – ludzi, którzy do perfekcji opanowali wszelkie 
sposoby korzystania z pomocy społecznej … — cy-
tował. A radni jednogłośnie uznali skargę za bez-
zasadną, podobnie jak tę złożoną przez żonę skar-
żącego, która również chciała uzyskać 20.253 zł, 
ale tym razem na działalność gospodarczą z zakre-
su „porządków i utrzymania czystości”. Dyrektor 
OPS–u ocenił planowane przedsięwzięcie jako 
nierokujące spełnienia wymogu ekonomicznego 
usamodzielnienia się rodziny. Skarżąca zaskarży-
ła decyzję dyrektora OPS–u do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego, a to utrzymało w mocy 
decyzję wydaną przez dyrektora. Zgodni w ocenie 
byli też radni, a Fr. Kurpanik mówił nawet o „...do-
mniemaniu wyłudzenia miejskich pieniędzy”. Trze-
cią skargę złożyli małżonkowie już wspólnie, tym 
razem skupiając się nie tylko na fakcie nieprzy-
znania im środków, ale na braku odpowiedzi na 
składane przez nich wnioski. Jednak KR ustali-

ła, że dyrektor OPS nie zaniedbał obowiązku wy-
dania decyzji w sprawie przyznania lub odmowy 
przyznania środków. Stwierdziła ponadto, że po-
zytywnej decyzji doczekały się wnioski o przyzna-
nie im zasiłku na opał oraz pokrycie rachunków 
za wodę; okazało się też, że rodzina przekroczy-
ła wysokość tzw. kryterium dochodowego. Biorąc 
pod uwagę powyższe argumenty radni jednogło-
śnie odrzucili skargę.

Od dziur po sukcesy narciarskie… 
Przysłuchując się wnioskom, oświadczeniom 

i pytaniom radnych miało się wrażenie „déjà 
vu”, bo podobnie jak podczas lutowej sesji, 
rajcy ponownie podnosili kwestie dziurawych 
dróg, niedostarczania worków na śmieci oraz 
korków paraliżujących całe miasto. — Będzie 
więcej brygad. Chcemy też wyleasingować maszyny, 
które naprawiałyby większe fragmenty dróg, a wtedy 
z pewnością sytuacja będzie lepsza. Jednak wszystkie-
go naraz nie zrobimy… — odpowiadał prezydent na 
głosy radnych, że kierowcy wciąż muszą radzić so-
bie z fatalnym stanem dróg, również w dzielnicach 
południowych, a „plackowanie dziur” na niewiele 
się zdaje. Radny PO sugerował ponadto, że miasto 
nie zrobiło wszystkiego, by po zamknięciu wiaduktu 
na ul. Raciborskiej uniknąć gigantycznych korków. 
Zarzucał, że nie skorzystano z doświadczeń Niebo-
rowic, gdzie przy okazji remontowanego wiaduktu 
powstał tymczasowy most. Prezydent argumento-

wał jednak, że w mieście również rozważano takie 
rozwiązanie, ale ze względów technicznych okaza-
ło się ono niemożliwe do realizacji. A. Fudali poin-
formował też radnych o staraniach miasta, by pozy-
skać fundusze na projekt techniczny drogi Pszczy-
na – Racibórz, zapewnił też, że szpecące Rybnik 
tzw. „witacze” na wlotach do miasta zostaną wkrót-
ce wymienione, a sprawa z workami do segregacji 
odpadów będzie monitorowana. Wspomniano rów-
nież o rekolekcjach i pielgrzymce dla samorządow-
ców oraz zbliżającym się końcu budowy nowej sie-
dziby Straży Miejskiej, a z ostatniego punktu sesji 
radni dowiedzieli się też, jak wypożyczać „Rybka  
z Rybnika” na plenerowe imprezy i jakie są moż-
liwości, by młodzi ludzie mogli zdawać w Rybniku 
międzynarodową maturę. Jeden z ostatnich gło-
sów w dyskusji dotyczył… wytyczenia tras dla mi-
łośników narciarstwa biegowego, których powinno 
przybywać, szczególnie po ostatnich sukcesach Ju-
styny Kowalczyk, a także tematu lodowiska poło-
żonego w pobliżu ZSE–U. Minionej zimy przycią-
gnęło ono ok. 20 tys. łyżwiarzy i, mimo iż frekwen-
cja była znacznie mniejsza niż w sezonie, w którym 
lodowisko umieszczone było na płycie Rynku ( 
ok. 50 tys.), jeden z radnych nakłaniał do rozważe-
nia propozycji zadaszenia obiektu i nabycia go na 
własność. Tym sposobem wiosenna sesja zakończy-
ła się powrotem do mroźnej zimy… 

(r), (S)
Kolejna, absolutoryjna sesja RM odbędzie 

się 28 kwietnia o godz. 14.00.

… tak prezydent Adam Fudali podsumował oficjalne za-
kończenie budowy kanalizacji w dzielnicach Paruszowiec–Pia-
ski, Niedobczyce i Niewiadom oraz dokończenie robót w Nie-
dobczycach. 
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Rocznica ta była okazją do podsumowania 
również działalności Powiatowego Urzędu 
Pracy w Rybniku. Zaproszenie dyrektor Te-
resy Bierzy, która placówką kieruje od lat 19, 
a pracowała w niej od początku, przyjęli sa-
morządowcy z terenu przez PUP obsługiwa-
nego, parlamentarzyści, szefowie wielu służb 
i instytucji, a także, a może przede wszystkim, 
przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy. Powia-
towy Urząd Pracy działa na obszarze Rybni-
ka (powiatu grodzkiego) oraz powiatu rybnic-
kiego (miasto i gmina Czerwionka–Leszczy-
ny, gminy Gaszowice, Jejkowice, Świerklany i 
Lyski). Powstał na bazie wydziałów zatrudnie-
nia urzędów miast, a jego pierwszym lokum 
były... piwnice Starostwa. W obecnej siedzibie 
przy ul. Janowickiej mieści się od maja 1993 r. 
Na czym polega łagodzenie skutków bezrobo-
cia pracownicy urzędów pracy w woj. śląskim,  
w tym w Rybniku, uczyli się od Szwedów, oni 
też wyposażyli rybnicką placówkę w cuda, jak 
na owe lata, techniki: komputer i faks. Takich 
urządzeń w naszym mieście nie miał wtedy 
nikt... Wsparcia w wyposażeniu udzieliły i sa-
morządy i przedsiębiorcy. Zgodnie z ustawą, 
podlega prezydentowi Rybnika. Aktualnie ze-
spół pracowników składa się z ponad 70 osób.

Prezentacja działań PUP z komentarzami 
dyrektor T. Bierzy i wicedyrektor Anny Mi-
chalczyk dowiodła, że placówki te są czymś 
więcej niż tylko „pośredniakami”. Owszem, 
finalnym efektem starań  pracowników jest 
przedstawienie osobie bezrobotnej oferty 
pracy, ale często po niełatwym procesie akty-

Więcej niż „pośredniak”
Przed transformacją społeczno–polityczną przełomu lat 80. i 90. ub. wieku 

problem bezrobocia formalnie nie istniał, a w sterowanej gospodarce realnego 
socjalizmu mówiło się raczej o „uchylających się” od pracy. Nie było bezrobocia, bo 
nie było też „niewidzialnej ręki rynku”. Współczesne publiczne służby zatrudnienia 
pojawiły się wraz z nową rzeczywistością w roku 1990 i obchodzą 20. rocznicę 
funkcjonowania, podobnie jak jednostki samorządu terytorialnego, którym dziś 
są podporządkowane.

W czasie minionego 20–lecia 
PUP w Rybniku:

• wydał 86 000 skierowań do pracy
• 425 000 wszelkiego rodzaju zaświadczeń

• 302 000 000 zł z Funduszu Pracy,  
w tym 78 000 000 mln zł na aktywne formy  

przeciwdziałaniu bezrobociu
• przygotował 14 projektów współfinansowanych przez Unię 
Europejską, pozyskując na nie 23 000 000 zł środków unijnych
• zorganizował 489 giełd pracy, 10 targów, 358 kursów 

grupowych i ponad 1000 indywidualnych  
• 73 000 osób objął doradztwem zawodowym 
• 19 000 osób skorzystało z aktywnych form  

przeciwdziałaniu bezrobociu 

20–lecie publicznych służb zatrudnienia 

zebrzydowicka zamknięta
w związku z remontem nawierzchni uli-

cy zebrzydowickiej na odcinku pomiędzy 
rondem Dorsten, a rondem zebrzydowic-
kim (wraz z rondem) ulica ta będzie za-
mknięta do końca lipca br. 

Do 30 czerwca prace przebiegać będą w 
dwóch etapach: etap I – od skrzyżowania ulic 
Zebrzydowicka–Zielona–Stalmacha do wjaz-
du do pawilonu handlowego „Biedronka”, 
etap II – od ronda Dorsten do skrzyżowa-
nia ulic Zebrzydowicka–Zielona–Stalmacha.

Plan objazdów na stronie www.ryb-
nik.eu. 

Dyrektor Teresa Bierza przypomniała 20–letnią historię publicznych służb zatrudnienia  
w Rybniku.          Zdj.: r

Jarmark Śląski 2010
Od 16 do 19 czerwca br. w naszym mie-

ście będzie się odbywał Jarmark Śląski. 
Wystawców, chętnych do zaprezentowa-

nia swoich produktów, zapraszamy do zgła-
szania udziału w imprezie do 15 maja br. 
Karty zgłoszenia wystawcy do pobrania na 
www.rybnik.eu oraz na www.dkchwalowice.
pl. Przedsięwzięcie, którego organizatorem 
jest miasto Rybnik, jest częścią projektu „Pro-
mocja kultury ziemi raciborsko–rybnickiej”. 

(za www.rybnik.eu)

wizacji zawodowej – przygotowaniu do poru-
szania się po rynku pracy, stworzeniu możli-
wości podniesienia i zmiany kwalifikacji, czy 
zbudowaniu, we współpracy z wieloma innymi 
podmiotami, struktur doradztwa zawodowe-
go. PUP wyposaża też bezrobotnych w narzę-
dzia do podjęcia własnej działalności gospo-
darczej, umożliwia staże absolwenckie, pro-
ponuje aktywizację zawodową poprzez udział  
w wielu projektach finansowanych z Fundu-
szu Pracy czy Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, wspiera rozwój zawodowy poprzez 
organizację kursów zawodowych. 

To niełatwy kawałek publicznej służby:  
w ciągu minionych 20 lat 4 razy zmieniała się 
ustawa, 113 razy dokument był nowelizowany, 
funkcję ministra pracy sprawowało 11 osób...  
W tym czasie w Rybniku doszło do likwidacji 

zakładów mięsnych, nastąpiły grupowe zwol-
nienia z „Silesii”, zaś najbardziej odczuwal-
nym skutkiem reformy przemysłu wydobyw-
czego była dla służb zatrudnienia likwidacja 
kop. „Dębieńsko”. Był również czas, gdy PUP 
zajmował się wypłatą świadczeń rodzinnych, 
pielęgnacyjnych i przedemerytalnych. Praca 
nie jest łatwa głównie z racji bezpośredniego 
kontaktu z ludźmi, najczęściej sfrustrowany-
mi z powodu braku zatrudnienia, ale i takimi, 
którzy pracą nie są zainteresowani, a rejestru-
ją się tylko dla ubezpieczenia zdrowotnego. 
Jak wykazały badania, tacy właśnie klienci sta-
nowią 49% (!) wszystkich zarejestrowanych...   

Fakty mówią, że rybnicka placówka radzi 
sobie zupełnie dobrze: z powodzeniem pozy-

skuje unijne środki na projekty aktywizujące 
bezrobotnych, bywa przykładem dla innych  
o czym świadczy choćby ostatni sukces w po-
staci certyfikatu Banku Dobrych Praktyk 

za wyróżnienie 
projektu „Szan-
sa dla Młodzie-
ży”, dobrym po-
mysłem okaza-
ła się Rybnicka 
Platforma Po-
radnictwa Za-
wodowego – fo-
rum instytucji 
zajmujących się 
d o r a d z t w e m , 
k tórego  PUP 
był współtwór-
cą, działa za-
łożony jako je-
den z pierwszych  
w Polsce Klub 
Pracy.

Dwudziestoletnich, skutecznych działań na 
rzecz przeciwdziałania bezrobociu w naszym 
regionie gratulowali najbardziej zaintereso-
wani, by było ono jak najniższe, a więc sa-
morządowcy, w tym prezydent Adam Fudali,  
w imieniu rybnickich radnych wiceprzewod-
niczący RM Andrzej Wojaczek, starosta Da-
mian Mrowiec, burmistrz Czerwionki–Lesz-
czyn i wójtowie gmin, a także poseł Marek 
Krząkała oraz wielu przedsiębiorców, którzy 
korzystali z usług PUP.  I chociaż wszyscy do-
ceniamy wysiłek pracowników służb zatrud-
nienia, należałoby sobie życzyć, by takie in-
stytucje nie były potrzebne... 

(r) 
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— Witamy zwolenników zdrowego stylu ży-
cia — mówili uczniowie Basia i Szymon do 
zaproszonych gości, którzy przybyli do ZSB, 
by przyłączyć się do akcji „Płyń po zdrowie”, 
zorganizowanej z okazji otwarcia szkolnego 
basenu po kapitalnym remoncie. Nie wszy-
scy jednak odważyli się zamienić garnitur na 
kąpielówki, jak zrobił to poseł Grzegorz Ja-
nik. Wszyscy natomiast chwalili efekty mo-
dernizacji, na którą miasto pozyskało środ-
ki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość pod-
stawowych robót wyniosła 1.213.966,36 zł 
(środki własne miasta – 509.889,36 zł, dotacja  
z WFOŚiGW – 172.854,00 zł i pożyczka z 
WFOŚiGW – 531.223 zł), a udało się m.in. 
ocieplić dach i ściany obiektu, wymienić okna i 
drzwi, zamontować 24 kolektory słoneczne i in-
stalację podgrzewania ciepłej wody użytkowej i 
basenowej, zainstalować centralne ogrzewanie 
i system wentylacji, wykonano też roboty elek-
tryczne i ogólnobudowlane. W ramach prac do-
datkowych, których koszt wyniósł 168.021,44 zł 
wymieniono tynki wewnętrzne, ściany wyłożo-
no płytkami ceramicznymi, a dojścia do szat-
ni – płytkami przeciwpoślizgowymi, naprawio-
no strop wokół niecki, którą wyłożono specja-
listyczną folią basenową, zamontowano słup-
ki startowe oraz wymieniono siedziska i balu-
strady na widowni. W starych – nowych wa-
runkach goście imprezy przyglądali się star-
towi 24–godzinnej sztafety pływackiej, w któ-

rej wzięli udział m.in. niepełnosprawni, poli-
cjanci, strażacy, uczniowie, mieszkańcy dziel-
nicy Meksyk, przedstawiciele WOPR–u, sek-
cji żeglarskiej i jednostki wojskowej z Gliwic. 
Maraton nie był pierwszym przedsięwzięciem 
ZSB, a wiele prozdrowotnych inicjatyw znala-
zło odzwierciedlenie w prestiżowym certyfika-
cie „Szkoła promująca zdrowie”, jaki placów-
ka otrzymała w 2009 r., jako pierwsza ponad-
gimnazjalna szkoła w Rybniku. — Certyfikat 
do czegoś zobowiązuje, bo jak ktoś kiedyś po-
wiedział… „zdrowie to nie wszystko, ale jak się 
ma wszystko, a nie ma się zdrowia, to nie ma 
się nic…” — mówił dyrektor ZSB Marek Flor-
czyk. — Basen wyróżnia tę szkołę spośród in-
nych placówek, ale chcemy, by nie tylko ucznio-

wie czuli się tutaj dobrze. Przyczynia się do tego 
zarówno dyrekcja szkoły, jak i osoby, na które 
placówka zawsze może liczyć. Siedmiu z nich 
wręczono więc prestiżowe statuetki „Przyjaciel 
Budowlanki” wzorowane na kropli wody: — To 
jedna kropla z morza wdzięczności… — wyja-
śniał dyrektor. Otrzymali je były dyrektor pla-
cówki, inicjator maratonów i mitingów pływac-
kich Zygmunt Kula, starszy ratownik WOPR-
–u Elżbieta Majerczak od wielu lat związana 
z ZSB, prezes WOPR–u w Rybniku Sławomir 
Walento, starszy Cechu Rzemiosł oraz Małej 
i Średniej Przedsiębiorczości Wojciech Pfe-
ifer, Danuta Smuda z firmy odzieżowej „Smu-
da”, Bogusław Jarzyna z firmy „Al–Due”, któ-
ra obiekt modernizowała oraz Adam Fudali. 
Prezydent dziękował za wyróżnienie i podkre-
ślił, że miasto może pochwalić się już czterema 
krytymi pływalniami. Przypomniał też, jak wie-
le udało się zrobić dla rozwoju sportu i rekre-
acji w naszym mieście – wspominając o salach 
gimnastycznych czy modernizacji stadionu – i 
jak wiele jeszcze zostanie zrobione, m.in. sie-
dem boisk o sztucznej nawierzchni. A wszelkie 
działania podejmowane przez miasto mają za-
chęcić mieszkańców do aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Pora zatem samemu przekonać 
się, jak zmienił się basen po modernizacji i od-
wiedzić ZSB, bo jak mówili Basia i Szymon …  
— U nas zawsze dzieje się coś ciekawego. 

(S)

Jak ryba w… 
basenie

Dwudziestoczterogodzinny maraton 
pływacki może być doskonałą promocją 
aktywności i zdrowego stylu życia, ale 
i … wyremontowanego basenu. W ten 
sposób Zespół Szkół Budowlanych – nie 
bez kozery uhonorowany prestiżowym 
certyfikatem „Szkoła promująca 
zdrowie” – dba o kondycję swoich 
uczniów, a miasto – o to, by mieli ku temu 
optymalne warunki. Skorzystają na tym 
wszyscy mieszkańcy. 

Pełnowymiarowy basen 
ZSB (długość 25m., sze-
rokość 10,5m, głębokość 
2,5m), ogólnodostępny: od 
poniedziałku do soboty – od 
16.00 do 20.00. 

Ceny biletów: dzieci, mło-
dzież ucząca się (do lat 18) 
– 4 zł, dorośli – 7 zł, karnet 
dla dorosłych (6 wejść + 1 
gratis) – 40 zł. Szczegóły na 
www.rybnik.pl/zsbrybnik

Dyrektor Marek Florczyk wręczył statuetkę „Przyjaciel Budowlanki” pre-
zydentowi Adamowi Fudalemu.
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Kolektory słoneczne na zewnątrz budynku.
Zygmunt Kula, jeden z laureatów statu-
etki „Przyjaciel Budowlanki”. Zdjęcia: s
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Zamieszczoną w poprzednim numerze 
pierwszą część historii „Gazety Rybnic-
kiej” zakończyliśmy na majowych wyborach 
do rad gmin w 1990 r., które były jednym  
z etapów realizacji reformy samorządowej. 

„GR” stała się forum dla kandydatów na sa-
morządowców z listy rybnickiego Komitetu Oby-
watelskiego „Solidarności”. I okazała się sku-
teczna, bo wybory były ich sukcesem. Spośród 
45 radnych z listy „S” wywodziło się 34, wśród 
nich niebawem wybrany na prezydenta Józef 
Makosz, aktualny prezydent Adam Fudali, póź-
niejsi wiceprezydenci Jerzy Kogut, Jerzy Frelich, 
Józef Cyran i Michał Śmigielski, a także pełnią-
ca później funkcję przewodniczącej rady Miasta 
Urszula Szynol i wielu innych.

Niestety, prasowy rynek zweryfikował nowe 
pismo, które po wydaniu kilku numerów trze-
ba było zawiesić. Spółka „Hossa” znalazła się w 
finansowych tarapatach. Wtedy, za sprawą sta-
rań ówczesnego prezydenta Józefa Makosza, 
wydawcą „Gazety Rybnickiej” stało się miasto, 
a następnie miejskie placówki kultury – Mała 
Scena Rybnicka i, aktualnie, Rybnickie Cen-
trum Kultury. 

I odtąd pismo przybliża mieszkańcom poli-
tykę i działania samorządu – prezydenta oraz 
Rady Miasta. Nasza rola do dziś się nie zmieni-
ła, choć zmieniła się formuła gazety – od płat-
nego, o niewielkim nakładzie tygodnika i dwuty-
godnika, do bezpłatnego kolorowego miesięcz-
nika, docierającego do rybniczan w 13 tysiącach 

egzemplarzy i formacie zbliżonym do A4. 
Korzystamy z dobrodziejstw postępu tech-
nologicznego w poligrafii, dzięki któremu 
gazeta powstaje w całości w redakcji i wy-
syłana jest do drukarni oddalonej o setki 
kilometrów od Rybnika.  

Jesteśmy jedynym pismem, które szcze-
gółowo relacjonuje posiedzenia Rady 
Miasta, dając czytelnikom możliwość oce-
ny poglądów radnych z różnych opcji po-
litycznych i wyciagnięcia własnych wnio-
sków. Prezentujemy miejski budżet oraz 
jego wykonanie, a także priorytety władz 
miasta i ich oficjalne stanowisko w waż-
nych dla mieszkańców sprawach. Staramy 

się informować o miejskich inwestycjach i innych 
przedsięwzięciach na rzecz rybnickiej społecz-
ności, realizowanych przez miejskie jednostki, 
oraz o ważnych wydarzeniach, które podnoszą 
prestiż miasta. Wiele miejsca poświęcamy edu-
kacji i szkolnym wydarzeniom, które są przez 
inne media mniej zauważane. Pokazujemy suk-
cesy miasta, ale również pracę, jaka za nimi stoi. 

W „GR”  ukazywały się cykle artykułów po-
święcone dzielnicom, parafiom, a ostatnio zna-
kom wspólnot, czyli dzielnicowym „herbom”. 
Tak lubianą przez czytelników tematykę regio-
nalną prezentuje cykl Abecadło Rzeczy Ślą-
skich, do historii miasta poprzez archiwalne 
fotografie nawiązuje Wielki Album Rybnika. 
Anonsujemy najważniejsze wydarzenia kultural-
ne organizowane przez miejskie placówki oraz 
pokazujemy ciekawych ludzi i ich pasje.

Jednym słowem – jesteśmy świadkami prze-
mian miasta w ostatnim 20–leciu i próbujemy 
„zatrzymać” je na gazetowych stronach. Jako 
zespół redakcyjny obserwujemy z satysfakcją, 
jak Rybnik zmienia swoje oblicze i czujemy się 
uprzywilejowani, że znajdujemy się w centrum 
wydarzeń, które mają na to wpływ. Mamy na-
dzieje, że „GR” przyczynia się do integracji 
mieszkańców i wspomaga budowę poczucia toż-
samości z własną Małą Ojczyzną.

Na kolejnych 20 stronach przypominamy 
najważniejsze wydarzenia, jakie ukazały się 
na naszych łamach.

20 lat – „Gazeta Rybnicka” świadkiem przemian Rybnika 1990–2010   

Jubileusz w cieniu tragedii narodowej
Przygotowując ten jubileuszo-

wy numer „Gazety Rybnickiej”, 
nie przypuszczaliśmy, że będzie 
on wyjątkowy także z innego po-
wodu. Katastrofa prezydenckie-
go samolotu pod Smoleńskiem  
i śmierć tylu rodaków położy-

ła się cieniem na wszystkich wy-
darzeniach, które zaplanowano 
na wiele tygodni przed 10 kwiet-
nia. Żałoba dotknęła jednakowo 
wszystkich Polaków, jest więc na-
szym obowiązkiem zrelacjonować,  
w jaki sposób nasze miasto uczci-

ło pamięć tragicznie zmarłych.  
Dlatego w tym numerze „GR” za-
braknie wielu informacji prze-
znaczonych wcześniej do publi-
kacji na naszych łamach. Liczy-
my na wyrozumiałość naszych 
Czytelników.  

Z okazji jubileuszu 20–lecia „Gazety Rybnickiej” składamy podziękowania wszystkim, 
którzy przyczynili się do jej powstania, a później rozwoju. Władzom samorządowym 
dziękujemy za możliwość funkcjonowania, wydawcy – Rybnickiemu Centrum Kultury 
za wsparcie organizacyjne i życzliwość, byłym i aktualnym współpracownikom za wkład 
pracy, władzom duchownym za umożliwienie dystrybucji poprzez kościoły, Czytelnikom 
za to, że wciąż chcą nas czytać…

Zespół redakcyjny: Wiesława Różańska – redaktor naczelna, Sabina Horzela–Piskula 
i Dominika Ingram–Nowaczyk – dziennikarki, Edyta Szymaszek–Górczyńska – redaktor 
techniczna oraz stali współpracownicy – Kazimiera Drewniok, Marek Szołtysek, Marcin 
Troszka, Franek Szweda i Grzegorz Walczak, od niedawna ponownie Grzegorz Kowalczyk.
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— Co było impulsem do założenia gazety  
i dlaczego nawiązywała do pisma przedwojen-
nego? Jaką miała spełniać rolę?

— Historię przedwojennej „Gazety Rybnic-
kiej”, która była podtytułem „Sztandaru Pol-
skiego”, znałem od rodziców. Dla nich „Gaze-
ta” była jedynym praktycznie źródłem wiado-
mości lokalnych, a przede wszystkim krajowych 

i zagranicznych, także przed II wojną światową. 
Nie mieli radia, telewizja „kluła” się dopiero 
w głowach uczonych. Ta gazeta jakoś za mną 
„chodziła”, od kiedy tylko pamiętam. Pierwsze 
przymiarki do działań „redakcyjno–dziennikar-
skich” pojawiły się w szkole średniej. W rybnic-
kim Technikum Górniczym z kolegami klaso-
wymi i przy pomocy dr. Alfreda Mury wydali-
śmy parę numerów „Wiadomości spod Hałd”. 
Gazeta była w całości pisana przez nas ręcznie 
w formie plakatu, bo szkoła nie miała powiela-
cza, a o drukarkach nikt jeszcze wtedy nie sły-
szał. Potem na obozach młodzieżowych były ga-
zetki „Na Haku”, ale na poważnie myśl o re-
aktywowaniu przedwojennej „Gazety Rybnic-
kiej” pojawiła się podczas organizacji w grud-
niu 1989 roku przez Rybnicki Komitet Obywa-
telski „Solidarności” wystawy o stanie wojen-
nym w gmachu biblioteki w Rybniku. Spotka-
łem tam Mariana Machoczka, byłego fotore-
portera tygodnika „Nowiny”. Doszliśmy wte-
dy do wniosku, że powstające nowe środowi-
sko polityczne naszego miasta powinno mieć 
swoją gazetę. Podczas tych rozmów wszystko 
było proste… Rzeczywistość skorygowała na-
sze marzenia, ale bez tego entuzjazmu i „wa-
riactwa” w działaniu, to przedsięwzięcie by się 
nie powiodło. Pomysł przedstawiłem na posie-
dzeniu prezydium RKO „Solidarności”, które-
go, wraz z żona Zosią, byłem członkiem. Prezy-
dium podjęło tę myśl i powierzyło mi zorgani-

zowanie całości. Było ciężko. Trzeba było po-
wołać spółkę („HOSSA”), która pełniłaby rolę 
wydawnictwa. Znaleźli się znajomi zapaleń-
cy, którzy w to przedsięwzięcie weszli, a także 
ludzie poznani dopiero przy tworzeniu gaze-
ty – pełni entuzjazmu i wiary w to, że musi się 
udać. Sama rejestracja spółki w tamtym okresie 
była gehenną, ale się udało. Powołanie redakcji 

to był najtrudniejszy problem, z jakim przyszło 
nam się zmierzyć. Byli wprawdzie w Rybniku 
ludzie, którzy pisali, ale mieli pracę i nie pali-
li się, by ryzykować jej utratę dla niepewnego 
przedsięwzięcia. Zaś ci, mający o redagowaniu 
gazety jakieś pojęcie, na samą myśl o tworzeniu 
nowego pisma stukali się w czoło. Nie wierzy-
ła w to też Gienia Plucik, którą znalazłem na 
„Małej Scenie” Teatru Ziemi Rybnickiej. Pra-
cowała kiedyś w gazetach śląskich i wiedziała, 
jak trudne jest przebicie się na prasowym rynku 
bez pieniędzy i reklamy. Dała się jednak namó-
wić i pomogła skompletować pierwszy zespół. 
Kilka pierwszych numerów tworzyli Adam Bar-
teczko – naczelny redaktor „Sportu” w Kato-
wicach, Marek Baster, późniejszy zastępca re-
daktora naczelnego „Dziennika Zachodniego”, 
Marek Szołtysek, historyk, dziś pisarz i publi-
cysta śląski, który w tej gazecie stawiał pierw-
sze kroki, a także Wacek Troszka (dziś dzien-
nikarz „Nowin”), Marian Twaróg i wielu in-
nych, których nie sposób wymienić. W gazecie 
pisała również moja żona Zosia, bez pomocy 
której nie mógłbym wtedy tej działalności po-
święcić tyle czasu. Nigdy jej za to nie podzięko-
wałem – dziękuję Ci Zosiu dziś, 20 lat później. 
Od początku zaangażowana w działania gazety 
była oczywiście niżej podpisana, aktualna na-
czelna „GR”, kiedyś dziennikarka „Nowin”,  
a mnie znana z zimowej wycieczki do Moskwy, 
Wiesia Różańska.

— Tu chciałabym dodać, że po zakończe-
niu, nie z własnej winy, współpracy z „Nowina-
mi” (1981 r.) i rychłej likwidacji Zjednoczenia 
Przemysłu Węglowego, gdzie wówczas pracowa-
łam (przełom lat 1989/1990), propozycja pracy  
w „Gazecie Rybnickiej” była dla mnie bardzo 
dobrą wiadomością. Wtedy nie przypuszcza-
łam jednak, że gazeta pozostanie moim miej-
scem pracy aż do emerytury. Kontynuując histo-
rię „GR” – co wpłynęło na zawieszenie pisma?

— Brak płynności finansowej i silna kon-
kurencja oraz rzucanie przez ówczesnego po-
tentata wydawniczego, Robotniczą Spółdziel-
nię Wydawniczą kłód pod nogi, czyli chowa-
nie gazety w kioskach po kątach. Ale głównie 
to, że podobne przedsięwzięcie nie mogło być 
robione w czynie społecznym, bez pieniędzy i 
tzw. sponsora strategicznego.

— Jaka jest Twoja ocena przejęcia pisma przez 
miasto na początku lat dziewięćdziesiątych? Czy 
mieliście świadomość, że to zmieni rolę „GR”  
i czy jej dalsza ewolucja, jako pisma związanego  
z UM, ma uzasadnienie? Czy jesteś w stanie 
dziś się z „GR” identyfikować?

— „Wszystko płynie”, zmieniają się oko-
liczności i potrzeby, wygrywający wybory musi 
mieć forum, na którym broni swoich idei, po-
mysłów i decyzji. Chcieliśmy bardzo, żeby ta ga-
zeta nie upadła – szkoda było ogromnej pra-
cy, jaką w to przedsięwzięcie włożyliśmy. Wie-
dzieliśmy, że stanie się ona „tubą miasta”, ro-
dzajem biuletynu informacyjnego, ale dziś już 
wiemy, że miasto taką „tubę” musi mieć, że 
musi mieć możliwość przemówienia do społe-
czeństwa bez skrzywień sympatyków tej czy in-
nej opcji politycznej.

— Swoje redaktorskie i wydawnicze do-
świadczenia wykorzystałeś do robienia gazet-
ki parafialnej... 

— Nie tylko zresztą naszej „Franciszkań-
skiej Niepokalanej”, którą od sześciu już lat 
z grupą wypróbowanych przyjaciół „kręcimy” 
na Zamysłowie przy parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP. Przedtem był jeszcze „Kurier 
Chwałowicki”, ale bez doświadczeń z „Gazetą 
Rybnicką” nie byłoby tych późniejszych, stąd 
wciąż czuję do niej sentyment. Chciałbym ży-
czyć obecnemu zespołowi „Gazety” samych 
sukcesów, żeby się dalej rozwijała i żeby dalej, 
wychowując nowych dziennikarzy, pełniła do-
brze rolę tej „tuby” naszego pięknego miasta. 
Bo Rybnik jest naprawdę piękny…

— Dziękujemy za rozmowę  i życzenia.

Rozmawiała: Wiesława Różańska

Miasto taką „tubę” mieć musi
Rozmowa z jednym z założycieli „Gazety Rybnickiej” Czesławem Golińskim
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Kolekcjoner ze Smolnej  
— To moi spadkobiercy… — mówi z uśmie-

chem Kazimierz Szotek o swoich dzieciach 
– Magdzie i Krystianie, którzy otrzymają po-
kaźną kolekcję „Gazet Rybnickich”, jaką pan 
Kazimierz zbiera od maja 1991 r.  

A kolekcjonerska pasja rozpoczęła się przed 
laty: — Na kopalni Chwałowice pracował z nami 
Henryk Knapczyk, którego ojciec Ignacy jeszcze przed 
wojną wydawał gazetę. H. Knapczyk po przejściu na 
emeryturę w latach ’90 wskrzesił „GR” i tak rozpo-
częła się moja pasja… Oprócz kolekcji zapocząt-
kowanej numerem 30 z 1991 r. K. Szotek ma rów-
nież najstarsze egzemplarze „GR”, począwszy od 
sygnalnego numeru z marca. Niestety, to tylko ko-
pie, nad czym ubolewa, dlatego szukał archiwal-
nych numerów w antykwariatach, a nawet w daw-
nym domu Knapczyka; na próżno. — Moja kolek-
cja to materiał do przemyśleń. Proszę sobie wyobra-
zić, że pierwszy numer z kwietnia kosztował 400 zło-
tych. Pamiętam jeszcze jak w latach ’90 drukowa-
ne były numery telefonów najważniejszych instytu-
cji, które przepisywałem, by stworzyć własną książkę 
telefoniczną — mówi. — Ale najważniejsze, że z tej 
gazety dowiaduję się, jak zmieniał, i nadal rozwija 
się Rybnik. Czytam też o tym, co dzieje się w dzielni-
cach, śledzę wydarzenia sportowe. Myślę, że zawarta 
w „GR” wiedza może przydać się, choćby dzieciom. 
K. Szotek z dumą wspomina, że „GR” pisała przed 
laty o sukcesie jego córki, która jako jedna z pierw-
szych rybnickich uczennic napisała test kończący 
podstawówkę z maksymalną ilością 40 punktów. 

Na konkurs na największą kolekcję gazet ogło-
szony z okazji jubileuszu „GR” odpowiedziało 14 
osób – najwięcej zbierających posiadało wydania od 
1996/97 r., a więc małe, kolorowe, najłatwiejsze do 
kolekcjonowania. — Chciałbym, żeby moje dzieci 
kontynuowały zbie-
ranie „Gazety Ryb-
nickiej” … — mówi 
zwycięzca naszego 
konkursu K. Szotek. 

(S)

Eryk Klimek: — Nie ma co gadać – 
nasza gazeta jest bezkonkurencyjna, a 
sporo jeżdżę i porównuję ją z innymi, 
gminnymi pismami  
– w Gorzycach robią 
dobrą gazetę, w Ra-
ciborzu mogliby się 
wstydzić, nawet w ga-
zetce w Karwinie nie 
ma wiele fajnego. A 
wy macie mały zespo-
lik i niemożliwe, że 
to wszystko obejmu-
jecie! Gazetę czytam 
od bardzo dawna – zawsze starałem się ją 
mieć, żeby poznać wieści „z naszego po-
dwórka”. Czytam od deski do deski arty-
kuły z różnych dziedzin, no, może najmniej 
uwagi zwracam na sport, bardziej intere-
suje mnie region, śląskość, lubię konkurs 
fotograficzny, śledzę prace Straży Miej-
skiej, a żona z chęcią rozwiązuje konkur-
sy. Czasem trochę „popsiocza” na podwyż-
ki wody, bo przecież nie można wszystkie-
go chwalić. Fajnie, że zmieniła się szata  
i gazeta jest kolorowa, ale może przydało-
by się więcej humoru – fraszek i wierszy-
ków, no i śląskiej godki. Dostarczam ga-
zetę 10 osobom, które na kolejne numery 
czekają jak ryby na wodę. Zawożę ją też 
do Cieszyna i Gorzyc; praktycznie, gdzie 
jadę, tam ją zabieram, nawet do Czech  
i muszę przyznać, że… „libi se im moc ta 
gazeta. Hezka je. Ano…” 

Maria Wrońska: — Gazetę czytam od 
ok. 4 lat, czyli od momentu kiedy opieku-
ję się kilkoma osobami, które co miesiąc 
czekają na każdy nowy numer. Czytają też 
moi sąsiedzi, dlatego 
kiedy co miesiąc zja-
wiam się u was w re-
dakcji zabieram zwy-
kle ok. 10 egzempla-
rzy. Czytam wszyst-
ko, co piszecie – od 
początku do końca. 
Jestem bardzo zado-
wolona z tekstów, ja-
kie zamieszczacie, bo zwykle pamiętacie 
o wszystkim. Dla moich podopiecznych  
i starszych osób taka gazeta jest poratowa-
niem, bo dzięki wam mają kontakt z mia-
stem i wiedzą, co się dzieje. 

Wiesław Sankala: — Żeby dowiedzieć 
się, co w mieście się działo i co jeszcze 
ciekawego się wydarzy, trzeba przeczytać 
całą gazetę i ja właśnie tak robię. Gaze-
ta ma wysoki poziom – tak oceniam jej ja-
kość i szatę graficzną. Jest dużo artykułów, 

sporo historii i sta-
rych zdjęć oraz cieka-
wy konkurs fotogra-
ficzny, który bardzo 
lubię, a reklamy nie 
przeszkadzają w lek-
turze, bo umieszczo-
ne są na końcu gaze-
ty. Chyba nie mogę jej 
niczego zarzucić, a ga-
zetę czytam od roku.

Elżbieta Kuligowska: — „Gazetę 
Rybnicką” poznałam krótko po jej uka-
zaniu się i czytam prawie od początku. Są 
w niej informacje, które dotyczą nas, ryb-
niczan, bezpośrednio. Ostatnio zainte-
resowała mnie spra-
wa solarów i możli-
wość wsparcia przez 
miasto tej inwestycji.  
W „GR” mam kwin-
tesencje wszystkiego, 
co w mieście się dzie-
je, a niektórych in-
formacji jakie w niej 
można znaleźć, nie 
ma w innych pismach. Nie muszę chodzić 
do Urzędu Miasta, by o coś zapytać, bo to 
jest w „GR”. Muszę przyznać, że podoba-
ła mi się wkładka z programem wydarzeń 
kulturalnych i sportowych...

Cecylia Skrzypek: — Gazetę czytam 
od zawsze, pamiętam jeszcze jak kupo-
wałam ją w kiosku, a redakcja była przy 
ul. Kościuszki. Oczywiście czyta też cała 
moja rodzina i zawsze przynoszę ją mojej 
sąsiadce, która rów-
nież jest waszą stałą 
czytelniczką. W każ-
dym numerze znaj-
dziemy coś cieka-
wego, więc żeby in-
teresujące informa-
cje wyłapać, należy 
przeczytać wszyst-
ko. Znajduję tu naj-
ważniejsze postano-
wienia Rady Miasta, jest sporo o kultu-
rze, konkursy, które chętnie rozwiązuję. 
Przeglądam nawet sport, a z sesji mogę 
wyczytać wiele informacji o tym, co dzie-
je się na naszym terenie i co miasto pla-
nuje. Na przestrzeni tych lat obserwuję, 
jak zmieniło się miasto, ale i gazeta, któ-
rej jakość jest teraz o wiele lepsza niż daw-
niej. A z okazji jubileuszu życzę całej re-
dakcji, żebyście się rozwijali, a czytelnicy, 
żeby was czytali... 

(S), (r)

„Gazeta Rybnicka” oczami czytelników:

Kazimierz  Szo tek  
z synem Krystianem 
i towarzyszącą od lat 
jego rodzinie „Gaze-
tą Rybnicką”. Zdj.: s.
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Zmieniający się Rybnik oczami mieszkań-
ców Śródmieścia

„(...) Jakie są zatem korzyści i straty, wynikające z dy-
namicznego rozwoju naszego miasta? Co tak właści-
wie uległo zmianie? Na ten temat miałam okazję po-
rozmawiać z państwem Ireną i Janem Marciniakami, 
mieszkającymi przy ul. M. Curie–Skłodowskiej w Śród-
mieściu, w pobliżu centrum handlowego Plaza. Opo-
wiedzieli mi oni, jak – według nich – zmieniło się mia-
sto; o ich osobistym stosunku do Rybnika i uczuciach 
związanych z jego pewnego rodzaju metamorfozą...

— W żadnym przypadku nie przeszkadza nam bli-
skie sąsiedztwo Plazy. Moim zdaniem pomysł centrów 
handlowych w Rybniku jest trafiony. Zawsze jest to 
sposób, by przyciągnąć do nas ludzi z innych miast i 
ułatwić zapracowanym mieszkańcom zrobienie róż-
nego rodzaju zakupów w jednym miejscu, oszczędza-
jąc czas. Jednakże jestem osobą, która woli kupowa-
nie w mniejszych, osiedlowych sklepikach, a tych co-
raz częściej mi brakuje — opowiada pani Irena. Jej 

mąż dodaje przy tym, że powinno się rozwiązać 
problem śmieci pozostawianych na zapleczu Plazy.

Niewątpliwą wizytówką Rybnika, zdaniem 
państwa Marciniak, są plac Wolności, Rybnic-
kie Centrum Kultury oraz Rynek. Wiosną i la-
tem podróżni przy wysiadaniu z autobusu na pla-
cu mogą zobaczyć pięknie udekorowane kwiata-
mi schody, prowadzące do teatru lub podziwiać 
nową fontannę obok Focusa (...).

Pan Marciniak nie ukrywa, że trochę braku-
je mu szpitala w centrum, jednak edukacja mło-
dych Rybniczan i młodzieży z okolicznych miast, 
która nie musi już wyjeżdżać, żeby studiować, re-
kompensuje mu tę stratę. Zdanie męża podziela 
pani Irena, która też chciałaby, żeby w centrum 
powstało coś na wzór pogotowia ratunkowego. Z 
drugiej strony cieszy się, że w  miejscu po zlikwi-
dowanych szpitalach swoje nowe siedziby mają ta-
kie instytucje jak np. Państwowa Szkoła Muzycz-
na I i II stopnia im. Braci Szafranków.

— Rozwój kulturalny jest bardzo ważny. Ja sama 
zauważam wielkie zmiany w tej dziedzinie w naszym 
mieście. Dawniej, żeby móc obejrzeć operetkę, mu-
sieliśmy jechać do Gliwic. Teraz, można powiedzieć, 
że to Gliwice przyjeżdżają do nas — dodaje. — Ryb-
nik już nie jest typowo górniczym miastem (...).

Na samym końcu pytam moich rozmówców, 
czy jest coś, co się nie zmieniło i czego nie chcieliby 
zmieniać, jeśli chodzi o Rybnik. Pan Jan bez namy-
słu mówi: — Na pewno nie chciałbym zmieniać miej-
sca zamieszkania. Tutaj jest mi dobrze. Może dwadzie-
ścia lat temu nad tym się nie zastanawiałem, ale myślę, 
że w tej kwestii nic się nie zmieniło. Lubimy to miasto.

Jak widać, dzięki ciągłemu zmienianiu i udosko-
nalaniu swojej małej ojczyzny, ta niezmienna dla 
niej sympatia staje się coraz bardziej widoczna u 
ludzi. Któż przecież nie chciałby pojechać do mia-
sta, z którego mieszkańcy są szczerze zadowoleni”.

Sandra Pytlik, uczennica I LO im. Powstań-
ców Śląskich w Rybniku.

Laptop w nagrodę!
Uczniowie rybnickich szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział 

w konkursie dziennikarskim pod hasłem „Czas przemian, Ryb-
nik 1990–2010”, którego celem było uświadomienie sobie przez 
młode pokolenie zmian, jakie zaszły w naszym mieście w czasie 
ostatnich 20 lat i ich wyartykułowanie. I miejsce zdobyła uczennica 
I LO Sandra Pytlik (fragment pracy publikujemy poniżej), II – Sylwia 
Wagner z ZSE–U, a III – inna uczennica tej placówki Iwona Szyma-
ła. Laureatka otrzymała laptopa, którego ufundowała firma Auto–Lux 
Citroën z Rybnika.

czas przemian, Rybnik 1990–2010…
… to hasło konkursu plastycznego zorganizowanego wspólnie 

przez naszą redakcję i Młodzieżowy Dom Kultury.
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i innych placówek 

oświatowych nadesłali 55 prac, których tematem były przemiany, jakie 
na przestrzeni lat dokonały się w naszym mieście, a młodzi ludzie naj-
częściej dostrzegali je w… centrach handlowych, fontannach na placu 
Wolności, wodnych kaskadach przed Teatrem Ziemi Rybnickiej, czy 
odrestaurowanych, rynkowych kamienicach. Jurorzy – artyści plastycy 
Maria Budny–Malczewska, Bogdan Szymura i Milada Więckowska oraz 
redaktor „Gazety Rybnickiej” Sabina Horzela–Piskula – postanowiło 
nagrodzić w kategorii szkół podstawowych Klaudię Kuklę z OPP Ze-
spół „Przygoda” (op. Krystyna Komorowska), Marysię Parmę z Mło-
dzieżowego Domu Kultury (op. Danuta Sarna) oraz 5–letnią Jagódkę 
Miszkurkę również z MDK (op. Jadwiga Lenort). Wyróżnienie przy-
znano też innej podopiecznej J. Lenrot – Paulinie Sobczuk, a w star-
szej grupie wiekowej nagrody otrzymały: Anna Kopel z OPP Zespół 
„Przygoda” (op. Krystyna Komorowska), Karolina Breus z Gimna-
zjum Specjalnego nr 15 z SOSW (op. Jolanta Trefon) i Maria Bugdol 
z OPP Zespół „Przygoda” (op. Katarzyna Michalik–Kiszka), a wyróż-
nienie – Wioleta Depta z Ochotniczego Hufca Pracy w Rybniku (op. 
Sabina Prus). Nagrodzone i wyróżnione prace można oglądać w Ga-
lerii „Oblicza” w Rybnickim Centrum Kultury do 5 maja, gdzie zna-
lazły się również inne interesujące dokonania uczestników konkursu.

Nagrodzone prace na przedostatniej stronie okładki.

czy Rybnik jest cool?
Naszych najmłod-

szych kolegów z redak-
cji gazetek szkolnych 
zaprosiliśmy do udzia-
łu w konkursie na jed-
ną szpaltę swojego pi-
semka poświęconą ro-
dzinnemu miastu pod 
hasłem „Czy Rybnik 
jest cool?” Najbardziej 
oryginalne strony, na 
które miały składać się 
teksty, zdjęcia i grafiki 
postanowiliśmy nagro-
dzić. I miejsce zdoby-
ła gazetka „Szkomir  
i Szkomirek” ze SP nr 5  
(obok), II miejsce – SP 
nr 19, III – SP nr 6,  
a wyróżnienie – SP nr 34. 

z ortografią za pan brat…
Rybnickim Mistrzem Ortografii w kategorii otwartej został 

Daniel Bożyński, który w dyktandzie zorganizowanym wspólnie 
z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną zrobił najmniej, bo 
tylko 8 błędów. Rekordzista napisał ortograficzną klasówkę z 90 
„bykami”. 

W gronie piszących dziennikarzy najlepsi okazali się dziennikarz ślą-
skiej prasy Marcin Mońka oraz redaktor naczelny portalu rybnik.com.
pl Wacław Wrana, a wśród VIP–ów najmniej błędów popełnili naczel-
nik Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta Rybnika Jacek Reclik 
i była współpracownica „Gazety Rybnickiej” Michalina Chomerska. 

W najmłodszej kategorii wiekowej – dzieci i młodzieży – bezkon-
kurencyjny okazał się uczeń I klasy Gimnazjum Sióstr Urszulanek  
Grzegorz Szymaszek. Najwięcej kłopotów sprawiły piszącym wyra-
zy: „ex aequo”, „reprezentant Białostocczyzny” czy „ponaddziewięć-
dziesięciometrowe wieże”. Dyktando przyciągnęło do PiMBP prawie 
60 osób, dlatego redakcja „GR” planuje kolejne dyktando już za rok. 
Tak więc… rybniczanie do słowników! 

(S)

Nasze konkursy...
Z okazji jubileuszu zorganizowaliśmy kilka konkursów dla 

naszych czytelników. Oto ich plon.
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23–25 kwietnia 2010 r.
Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługowych w Rybniku,  

ul. Św. Józefa 30.
Do zwiedzania Giełdy DOM zapraszają organizatorzy: Izba 

Przemysłowo–Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowe-
go oraz Urząd Miasta w Rybniku. 

uwaga! 

zmiana 

terminu

XV Giełda Budownictwa
i Wyposażenia
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Gazeta z mojego albumu

W 1989 roku skończyłem studia na KUL  
i myślałem o zrobieniu tam doktoratu z medie-
wistyki, czyli z historii średniowiecza. Nie za-
mierzałem też wracać na Śląsk, ale zamiesz-
kać na stałe w Lublinie i za zarobione pod-
czas zagranicznych wyjazdów pieniądze posta-
nowiłem kupić mieszkanie. Podczas rozmowy  
z osobą sprzedającą mieszkanie zapytałem  
— …dlaczego to mieszkanie jest takie drogie? 
i jeszcze dodałem — …u mnie na Śląsku coś 
takiego kosztuje znacznie taniej!. I wtedy usły-
szałem przełomowe dla mnie słowa: —Proszę 
Pana, w Czarnobylu również są tanie mieszka-
nia! (Młodym przypominam, że Czarnobyl na 
Ukrainie to miejsce skażone radioaktywnie  
w 1986 roku po awarii reaktora elektrowni ato-
mowej). I te słowa podziałały na mnie jak zim-
ny prysznic, czy może bardziej jak „szlag mo-
krą szmatą w pysk”. — Bo przecież na Śląsku 
nie jest wcale tak źle — pomyślałem oburzony.  
To zdarzenie zdecydowało, że postanowiłem 
wrócić po studiach na Śląsk, a mieszkanie ku-
piłem w Rybniku przy ulicy Poniatowskiego. 
Stałem się więc parafianinem kościoła św. An-
toniego i postanowiłem zameldować się u ów-
czesnego proboszcza ks. Alojzego Klona. Była 
to bardzo miła rozmowa, a ks. Klon powiedział 
wtedy, że powstaje w mieście jakaś nowa gaze-
ta i żebym się tym zainteresował. Więc się za-
interesowałem, stając się od samego począt-
ku współpracownikiem „Gazety Rybnickiej”. 

Praca nie była łatwa. Były kłopoty z drukiem, 
papierem, nikt z redaktorów nie miał samo-
chodu, a ja nawet telefonu. Pamiętam też, że 
pierwsza moja pensja wynosiła 300 tysięcy zło-
tych, co w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze 
stanowi około 600 złotych. Od samego począt-
ku istnienia gazety starałem się jej nadać dwie 
cechy – śląski charakter regionalny oraz fami-
lijność. Dzisiaj, po latach, uważam, że owa ślą-

skość i regionalność udała się 
wyśmienicie, co widać choć-
by poprzez mój cykl „Abeca-
dło rzeczy śląskich”. A zresztą 
generalną cechą całej tej ga-
zety jest jej lokalność, regio-
nalność, czy wprost – „ryb-
nickość”! A co z familijno-
ścią? Otóż śladem moich dą-
żeń sprzed dwudziestu lat był 
mały znak graficzny, który 
ukazywał się przez kilka mie-
sięcy obok winiety, czyli tytu-
łu gazety. Był to rysuneczek 
przedstawiający rodziców idących na spacer  
z dzieckiem. Ja go wymyśliłem, a właściwie 
skopiowałem z logo międzynarodowej kon-
ferencji w Niemczech „Familie ist Zukunft” 
(Rodzina jest przyszłością), w której brałem 
udział w 1989 roku w Bonn. Do dzisiaj uwa-
żam, że treść tego hasła jest aktualna, a nad 
rodzinnością „Gazety Rybnickiej” warto jesz-
cze popracować...

Mój rodzinny album ze zdjęciami i prywatny-
mi zapiskami pełen jest wydarzeń związanych 
z „Gazetą Rybnicką”. Z jej zmieniającymi się 
siedzibami, z przychodzącymi i odchodzący-
mi redaktorami. Jednak najważniejsze przez 
te dwie dekady jest to, że się nauczyłem pisać  
o sprawach śląskich, co utorowało mi drogę do 
podbicia śląskiego rynku księgarskiego. Na ła-
mach naszej gazety testowałem też przed kilku-

nastu laty moje pierwsze tek-
sty pisane po śląsku. A dzięki 
temu, że Czytelnikom się to 
podobało, utwierdzałem się 
w przekonaniu, że warto to 
robić dalej. Zatem bez cie-
nia przesady muszę powie-
dzieć, że gdyby nie praca  
w „Gazecie Rybnickiej”,  
to ponad wszelką wątpli-
wość nie powstałyby moje 
książki o Śląsku. 

Tekst i zdjęcia: 
Marek Szołtysek

Moja praca w „Gazecie Rybnickiej” trwa już dwadzieścia lat  
i rozpoczęła się dosyć przypadkowo. Wszystko zresztą mam do-
kładnie odnotowane w moim rodzinnym albumie, ponieważ gazeta  
towarzyszyła mi przez te lata jako coś bardzo ważnego. Ale po kolei…

Strona z mojego albumu rodzinnego, gdzie na dawnej winiecie widoczny jest 
symbol rodzinny. Obok zaś wklejona jest karta wstępu na niemiecką konfe-
rencję o rodzinie, która zainspirowała mnie w pierwszych miesiącach pra-
cy dziennikarskiej.

Z okazji Dnia Dziecka w 1990 roku w naszej gazecie ukazało się zdjęcie  
mojego syna, który jest prawie rówieśnikiem „Gazety Rybnickiej”.



1990
Niewątpliwie na pierwsze miejsce wysuwają się rybniccy żuż-

lowcy. Kroku starają się im dotrzymać także przedstawiciele in-
nych dyscyplin sportowych.

W 1990 roku w kilku kwietniowych wydaniach dominują infor-
macje o żużlowcach ROW–u Rybnik, którzy od pokonania drużyny 
z Lublina 50:40 rozpoczęli kolejny żużlowy sezon. Zbigniew Chwa-
stek na łamach gazety porusza problem kondycji sportu w Rybniku. 

1991
„GR” donosi o spotkaniu sportowców z prezydentem Rybnika Jó-

zefem Makoszem. Rybnicki światek sportowy reprezentowali wów-
czas żużlowcy z trenerem Jerzym Grytem oraz szachistka Monika Bo-
browska. Rywalami piłkarzy ROW w pierwszych meczach III ligi ślą-
skiej są Ruch Radzionków, GKD Tychy, Odra Opole, Metal Kluczbork, 
MCKS Czeladź, Górnik Pszów.

1992
Rewolucja w rybnickim żużlu, której sprawcą był sponsor Ro-

man Niemyjski i jego Janette ROW Rybnik. Powstał rybnicki spe-
edway fanklub. 

1993
„GR” donosi o zmianach w zarządzie ROW Rybnik, którego 

prezesem został Henryk Tomaszewski i o awansie koszykarzy Po-
licyjnego Klubu Sportowego w Rybniku do III ligi, pod wodzą Ka-
zimierza Mikołajca. 

1994
Pisaliśmy oczywiście o żużlowcach i sukcesie Adama Pawliczka 

w eliminacjach do mistrzostw świata, pojawiły się również wieści  
o sukcesach dżudoków Polonii Rybnik i koszykarek RMKS, którego 
zespół kadetek awansował do finału mistrzostw Polski.

1995
Poruszamy problem rybnickiego sportu w rozmowie z prze-

wodniczącym Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miasta Le-
chem Kowalskim; informujemy o kolejnych sukcesach szachist-
ki Moniki Bobrowskiej; o troskach i radościach Rybnickiego Klu-
bu Motorowego. Z początkiem wiosny nie zabrakło miejsca na te-
matykę żeglarską. 

1996
Kwietniowe wydanie kolumny sportowej w całości zostało po-

święcone rozmowie z trenerem koszykarek RMKS–u Partners (II 
liga) Kazimierzem Mikołajcem.

1997
Donosiliśmy o kolejnym medalu M. Bobrowskiej, pe-

chowym z powodów kontuzji początku sezonu u żużlow-
ców RKM Roger Rybnik i informowaliśmy o usytuowanej 
w Rybniku mecie jednego z etapów 50. Wyścigu Pokoju .

1998
W kwietniu „GR” informowała o zakończeniu roz-

grywek I ligi przez koszykarki Color Cap Rybnik, które 
w roli beniaminka zajęły 8. miejsce, i udanym począt-
ku żużlowców – w Częstochowie RKM pokonał miejsco-
wego Włókniarza 46:44. 

1999
Kwietniowe doniesienia o drugoligowych występach koszyka-

rek RMKS Partners, drugoligowej drużyny RKM Energo Inwest, któ-
ra pod wodzą trenera Jana Grabowskiego, przystępowała do roz-
grywek ligowych, a także o powstaniu w Rybniku Miejskiego To-
warzystwa Piłki Nożnej (MTPN).

2000
W kwietniu tego roku z „GR” można było dowiedzieć się o spo-

tkaniu prezydenta A. Fudalego ze sportowcami; o turnieju fina-
łowym 1. edycji rybnickiej amatorskiej ligi piłki siatkowej; o tur-
niejach: szachowym i piłkarskim – dzielnic, i par małżeńskich. 

2001
„Rybnicka” donosiła o rozpoczynających sezon żeglarski re-

gatach Utex – Ski Yachting; o jubileuszu 10–lecia istnienia Klubu 

Szachowego „Zefir” Boguszowice i o Kółkach Olimpijskich, które 
z rąk prezesa Polskiego Związku Baseballa otrzymali zawodnicy 
Baseballowego UKS „Kosmici”.

2002
Ten kwiecień przyniósł informację o udanej inauguracji sezo-

nu żużlowców RKM–u Rybnik w pierwszoligowych rozgrywkach.  
W pierwszym meczu w Rybniku Łukasz Romanek otrzymał z rąk pre-
zydenta Adama Fudalego komputer za bardzo dobre wyniki sporto-
we uzyskane w ubiegłym sezonie; zwycięstwie siatkarzy RMKS–u  
w turnieju ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski młodzików; o suk-
cesach zawodników Promyka w dyscyplinach zimowych Olimpiad 
Specjalnych, czy też o zwycięstwie trampkarzy młodszych w roz-
grywkach halowej ligi podokręgu rybnickiego. 

2003 
Najwięcej informacji o 11. mityngu pływackim o Puchar Dyrek-

tora Zespołu Szkół Budowlanych, o remisowej inauguracji pierw-
szoligowego sezonu żużlowców RKM w Lublinie; o szachowych tur-
niejach, o turnieju finałowym 1. edycji rozgrywek Rybnickiej Ama-
torskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej. 

2004
Roman Povażnyj, żużlowiec RKM Rybnik, otrzymał polskie oby-

watelstwo. Uroczyste spotkanie z tej okazji odbyło się w Urzędzie 
Miasta. Po słabym początku sezonu tym razem w gronie ekstrali-
gowców zwycięstwo zanotowali żużlowcy RKM Rybnik, pisaliśmy 
również o awansie koszykarzy MKKS Rybnik do II ligi, sukcesach 
pływaków i koszykarek RMKS–u Rybnik.

2005
Informacje o żużlowcach RKM Rybnik, którzy w meczu inauguru-

jącym rozgrywki pierwszoligowe pokonali drużynę z Krosna 67:23,  
a na mini torze żużlowym w Chwałowicach odbył się dwudniowy 
turniej, było również o zakończonych rozgrywkach Rybnickiej Ama-
torskiej Ligi Koszykówki i początku sezonu u rybnickich żeglarzy.

2006
Na łamach „GR” można było przeczytać o przygotowaniach 

żużlowców RKM Rybnik do ekstraligowego sezonu żużlowego,  
o sukcesach koszykarek z Gimnazjum nr 2 na szczeblu wojewódz-
twa śląskiego, szachowym turnieju dzielnic, który organizowany 
był po raz 17.; o żeglarzach i piłkarzach–amatorach, którzy za-
kończyli kolejną edycję rozgrywek. 

2007
Koszykarki RMKS Utex Rybnik pod wodzą trenera Mirosława Or-

czyka wywalczyły awans do ekstraklasy. Po 7 latach przerwy rybnic-
ka koszykówka żeńska powróciła do najlepszej ligi w kraju. O awans 
postarali się również w tym sezonie koszykarze MKKS–u Rybnik. Pod-
opieczni trenera Dariusza Szczubiała pewnie wygrali rywalizację  
w grupie B II ligi i awansowali do I ligi. Dopiero w 3 meczu tego-
rocznych rozgrywek I ligi żużlowej zawodnicy RKM-u Rybnik odnie-
śli zwycięstwo. Rozdano kolejne nagrody sportowcom naszego mia-
sta, tą najlepszą została dżudoczka Polonii Rybnik – Agata Perenc.   

2008
„GR” informowała o solidnym, w porównaniu z ubiegłym sezonem, 

przemeblowaniu składu (odeszło 7 zawodników, a przybyło 4) Rybnic-
kiego Klubu Motorowego, którzy od dwóch porażek rozpoczęli kolejny 
pierwszoligowy sezon. Na inaugurację rozgrywek na własnym torze ule-
gli faworytowi rozgrywek Polonii Bydgoszcz 38:55; Koszykarki UTEX–u 
ROW Rybnik spotkaniem z ŁKS–em AGD Siemens Łódź rozpoczęły eks-
traklasowy sezon w Rybniku i meczem z tym też zespołem go zakończyły. 
Stawką tego pierwszego były punkty do ligowej tabeli, stawką tego ostat-
niego było 7. miejsce w końcowej tabeli rozgrywek Ford Germaz Ekstra-
klasy; Tylko rok trwała przygoda koszykarzy MKKS–u Rybnik z pierw-
szoligową koszykówką. Przed decydującym o pozostaniu w gronie pierw-
szoligowców pojedynku z rezerwami Trefla Sopot zarząd klubu wycofał 
zespół z rozgrywek z powodu kłopotów finansowych. Ponadto pisaliśmy  
o sukcesach koszykarek Gimnazjum nr 2 i koszykarzy Gimnazjum nr 1. 

2009
Donosiliśmy na stronach sportowych: w Klubie 

Energetyka w Rybniku, rozegrano XXI Turniej Szacho-
wy Dzielnic, którego organizatorem była sekcja sza-
chowa TS „Kuźnia” przy współudziale Urzędu Miasta;  
w Urzędzie Miasta Rybnika odbyło się spotkanie ze spor-
towcami, którym prezydent miasta przyznał stypendia 
sportowe; żużlowcy zainaugurowali sezon, a koszykar-
ki Utex–u ROW Rybnik, występujące w ekstraklasie za-
kończyły sezon na 7. pozycji.

2010
W kwietniu koszykarki Utex–u ROW Rybnik zakoń-

czyły kolejny sezon gry w ekstraklasie na 8. pozycji.  
Z powodu żałoby narodowej zrezygnowano z gry o miej-

sce 7, w której przeciwnikiem Utex–u miała być drużyna z Leszna. 
Aż o trzy ligowe kolejki opóźniła się inauguracja żużlowego sezo-
nu w Rybniku. Pierwszą odwołano ze względu na warunki pogo-
dowe, dwie kolejne przełożono ze względu na żałobę narodową. 
Do zaległego spotkania z 1. kolejki żużlowcy RKM–u mają wyje-
chać 25 kwietnia. Ich rywalem na torze przy ul. Gliwickiej w Ryb-
niku ma być zespół z Daugavpils.

Bohaterowie kwietniowych numerów
Tegoroczny kwietniowy numer Gazety Rybnickiej jest wydaniem jubileuszowym, dlatego też pozwoliliśmy sobie na 

przypomnienie wydarzeń, którym w kwietniowych wydaniach redaktorzy stron sportowych poświęcali najwięcej uwagi. 

Rok 2004 – Łukasz Romanek otrzymuje z rąk prezydenta Rybnika 
komputer za bardzo dobre wyniki sportowe.

Drużyna kadetek RMKS Rybnik z 1994 r. z trenerami 
– Kazimierzem Mikołajcem i Mirosławem Orczykiem.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 43
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Pan Kazimierz pojawił się w dwóch miej-
scach. Był gościem warsztatów humanistycz-
nych, zorganizowanych w I LO im. Powstań-
ców Śląskich, później spotkał się z czytelni-
kami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej. Oba wydarzenia łączyła nie tylko oso-
ba szanownego gościa, ale także problematycz-
na kwestia śląskiej tożsamości, która okazała 
się związana zarówno z polityką, jak i odkry-
waniem różnorodności oraz bogactwa lokal-
nej tradycji.

Przygotowane przez polonistki Aleksandrę 
Kotas i Joannę Miksztę dwudniowe warsztaty 
humanistyczne, postawiły przed młodzieżą sze-
reg ważnych pytań. Wzięli w nich udział ucznio-
wie sześciu rybnickich szkół. Hasło My som 
stond kierowało uwagę prelegentów i słuchaczy 
w stronę wspólnoty regionalnej oraz uwrażli-
wiało na rozpoznawanie swojej najbliższej prze-
strzeni w sensie intelektualnym, artystycznym  
i duchowym. Dr Zbigniew Kadłubek w intere-
sujący sposób wskazał na konieczność tożsamo-
ściowego myślenia o regionie oraz podkreślił 
znaczenie twórczości literackiej w mowie ślą-
skiej. Następnie młodzież wysłuchała wykładu 
prof. Jolanty Tambor, która przedstawiła argu-
menty za nadaniem dialektowi śląskiemu statu-
su języka regionalnego. Ostatnim mówcą tego 
dnia był Kazimierz Kutz. Mistrz wygłosił – jak 
sam to określił – „świeckie kazanie”, na któ-
re składało się kilka barwnych opowieści. Pod-
kreślił także możliwości, jakie daje młodym lu-
dziom wolny, otwarty świat (w skrócie: trze-
ba robić to, co się kocha, z odwagą realizować  

w życiu pasje i marze-
nia). Kutz potwierdził 
swoje poparcie dla au-
tonomii Śląska i uzna-
nia odrębności języka 
śląskiego. Odpowia-
dał na pytania o szan-
se przetrwania gwary, o historyczno–socjolo-
giczne uwarunkowania jej odmian, przedsta-
wił swoje ulubione śląskie słowo (fizymatynta) 
i jego ciekawą, niezbyt cenzuralną etymologię... 
Pierwszy dzień warsztatów zakończył się nagro-
dzeniem laureatów konkursu literackiego i fo-
tograficznego: I miejsce w konkursie literackim 
zajęła Agnieszka Pyszny, a kolejne – Dominika 
Szymanek i Sandra Pytlik. Wyróżniono prace 
Alicji Barć i Dominiki Kuśki – wszystkie lau-
reatki są uczennicami I LO. W konkursie foto-
graficznym natomiast za najlepszą uznano fo-
tografię Patrycji Wypchoł z V LO, a pozosta-
łe nagrody trafiły do Moniki Małek i Szymo-
na Tumułki z „Powstańców”.

Niedługo potem rozpoczęło się spotkanie 
Kazimierza Kutza z czytelnikami. Pokierować 
rozmową z nieposkromionym mówcą próbowa-
ła czasem red. Aleksandra Klich. Było trochę  
o literaturze, jednak dominowały przaśne aneg-
doty, dosadne opisy rzeczywistości, rubaszny 
humor (pytajcie znajomych, którzy tam byli, 
czym jest polityka bez lewicy i za co należy się 
szacunek dziołchom z Pszowa) oraz prezenta-
cja pragmatycznego podejścia do kwestii ślą-
skiej w polityce. Barwny wywód autora kilka-
krotnie przerywały oklaski i spontaniczne gło-

sy publiczności. Kutz co chwilę porywał słu-
chaczy. Przez moment zaistniała nawet oba-
wa, że w sali wykładowej rybnickiej bibliote-
ki pod wpływem emocji Śląsk zostanie odłą-
czony od Polski... Ale padło też kilka ważnych 
deklaracji. — Moja tożsamość łączy się ze Ślą-
skiem, nie z Polską. Państwo jest wtórne; Śląza-
cy to inna rasa ludzi (...) to ludzie skupieni na 
egzystencji. Na Śląsku nie podważa się sensu ży-
cia — mówił Kazimierz Kutz. W paru momen-
tach można było wejść z Kutzem w wewnętrzny 
dialog (nie było możliwości zadawania pytań): 
czy polskość i śląskość są skazane na konflikt? 
Czy proces budowania i rozwijania tożsamo-
ści może być wartościowy bez wykluczania lub 
ograniczania któregokolwiek z elementów nas 
kształtujących? Czy przypadkiem nie próbuje 
się nam wmawiać tożsamości pełnej preten-
sji, nawet jeśli uzasadnionych? Czy nie mamy 
tendencji do mitologizowania zalet Ślązaków? 
Czy „lansowanie śląskości” nie utwierdza nas 
w wygodnym samozadowoleniu? Co ma ozna-
czać śląskość w Polsce i Europie XXI wieku? 

Możliwość zadawania podobnych pytań  
i prowadzenia dyskusji o śląskiej tożsamości mia-
ła młodzież podczas drugiego dnia warsztatów  

Humanizm, 
polityka i fizymatynta

Pokierować rozmową z nieposkromionym Kazimierzem Kutzem próbowała  
red. Aleksandra Klich...                                                                                      Zdj.: m

— Zdjęcia, jakie znalazły się w albumie, to 
wynik kompromisu pomiędzy oczekiwaniami fi-
nansującego wydanie Wydziału Promocji i Infor-
macji Urzędu Miasta, a moimi ambicjami. Je-
stem zadowolony z rezultatów negocjacji, ale w 
jeszcze większym stopniu z faktu, że po raz pierw-
szy decydowałem o ekspozycji swoich prac i sa-
modzielnie dokonałem ich technicznej obrób-
ki — mówił Zbigniew Solarski na spotkaniu 
promocyjnym zorganizowanym w Powiatowej  
i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Spotkanie nie 
ograniczyło się tylko do prezentacji nowego al-

bumu. Stworzyło jego 
autorowi okazję do za-
prezentowania wła-
snej edukacji fotogra-
ficznej, opowiedzenia  
o genezie swoich zainte-
resowań, przekształco-
nych z wiekiem w pasję  

i o nieograniczonych możliwościach, jakie daje 
cyfrowy zapis i kompute-
rowa obróbka. Z kilkoma 
efektownymi przykładami 
wykorzystania tych możli-
wości zapoznali się uczest-
nicy spotkania zwołane-
go pod hasłem „Czy znasz 
moje miasto?” W dwugo-
dzinnej prelekcji znalazło 
się również miejsce na po-
kazanie jak ważne jest świa-

dome wykorzystanie światła i odpowiedniego 
kadrowania zarówno w portrecie, jak i w pej-
zażu, makrofotografii i fotografii architektury. 

(gr)

Do Rybnika przyjechał Kazimierz Kutz – filmowiec, 
felietonista, poseł oraz pisarz, autor wydanej niedawno „Piątej 
strony świata”.

c.d. na stronie 45

Autorem nowego albumu o Rybniku jest znany z szerokich 
zainteresowań artystycznych i historycznych Zbigniew 
Solarski. „Rybnickie impresje w obiektywie” to jego pierwsza 
realizacja, w której nie ograniczył się do dostarczenia 
materiału fotograficznego, ale wykonał także jej projekt 
graficzny i przygotował do druku.

Autor nowego albumu  
o Rybniku przekazał kilka 
jego egzemplarzy bibliote-
ce, przekazując je dyrektor 
Halinie Opoce. 

Zdj.: gr
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W tym roku po raz siódmy rybnicki oddział 
PTTK przeprowadzi rajd rowerowy „Szlaka-
mi Jana Pawła II”. 

Do uczestnictwa w imprezie, rozpoczynającej się 
23 maja o godz. 11.00 pod pomnikiem papieża przy 
bazylice, organizatorzy zapraszają wszystkich miesz-
kańców ziemi rybnickiej. Godzinna przejażdżka na 
rowerach zakończy się na boisku przy ul. ks. Szramka  
w Rybniku–Stodołach, gdzie odbędą się testy spraw-
nościowe, konkurs wiedzy krajoznawczej, turystycznej, 
sportowej i historii odwiedzin Rybnika i okolic przez 
Karola Wojtyłę. Odbywający się co roku rajd jest do-
towany z budżetu miasta. 

(gr)

POLECA!

tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235

Aga zaryan z nową płytą
Koncert znakomitej wokalistki będzie promował jej nową płytę 

„Looking Walking Being”, która ukazała się pod szyldem legendar-
nej wytwórni „Blue Note Records”.

27 kwietnia, godz. 20.00

65 lat Politechniki Śląskiej – koncert jubi-
leuszowy

W programie najpopularniejsze przeboje ze świata operetki, mu-
sicalu i filmu. Wśród wykonawców Sabina Olbrich–Szafraniec – so-
pran, Magdalena Spytek–Stankiewicz – mezzosopran, Mieczysław 
Błaszczyk – tenor, Adam Żaak – baryton, zespół instrumentalny 
Strauss Ensemble oraz Ludmiła Worobec–Witek – skrzypce.

8 maja, godz. 18.00

„6 na 6” znowu z gwiazdami!
Zespół wokalny „6 na 6” zaprosił do wspólnego występu Renatę 

Przemyk, Krzysztofa Kiljańskiego, Macieja Miecznikowskiego oraz 
Zgas–Beat Box. (Koncert przełożony z 10.04.2010 r.).

11 maja, godz. 19.00

Koncert symfoniczny
W TZR będzie można posłuchać muzyki poważnej w wykonaniu 

Filharmonii Rybnickiej im. Braci Szafranków oraz uczniów Państwo-
wej Szkoły Muzycznej – laureatów ogólnopolskich konkursów mu-
zycznych. Muzyków poprowadzi Mirosław Jacek Błaszczyk.

18 maja, godz. 18.00

20–lecie Samorządności terytorialnej
Koncert z tej okazji na scenie Kampusu. Zagrają: Kapela ze Śląska 

im. Józefa Poloka, Zespół Karlik z Koszęcina oraz KOMBII. 
21 maja, godz. 17.00, wstęp wolny

Przybylska i łazuka na Dzień Matki
Z okazji Dnia Matki w TZR wystąpi z recitalem Sława Przybylska. 

Legendarnej piosenkarce będzie akompaniował Janusz Tylman. Na 
scenie także Bohdan Łazuka i „Kulisy kabaretu”. Wieczór popro-
wadzi Jan Krzyżanowski.

25 maja, godz. 18.00

„Miłość i polityka” – farsa polityczno–erotyczna
Spektakl Teatru im. A. Mickiewicza z Częstochowy w reżyserii 

Jerzego Bończaka. W obsadzie oprócz reżysera m.in. Joanna Li-
szowska i Piotr Machalica. (Spektakl przełożony z 13.04.2010 r.).

26 maja, godz. 19.00

Dzień Dziecka na Kampusie
Na imprezie plenerowej z okazji Dnia Dziecka wystąpią laure-

aci XXVIII Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. T. Paprockiego i XI Fe-
stiwalu Młodych Talentów im. I. Jeszka oraz Orkiestra Rozrywko-
wa pod dyrekcją Ryszarda Uchera, która zagra m.in. najsłynniej-
sze utwory z bajek dla dzieci. Zaplanowano także dwa spektakle 
– „Magiczną trupę Robinsona Bluesa” Teatru Wielkie Koło z Będzi-
na oraz interaktywną „Bajkę o Czerwonym Kapturku” w wykona-
niu aktorów Bajlandii.

30 maja, Kampus godz. 14.30, wstęp wolny!

Majówka  
z teatrami

Od 14 do 16 
maja w Klubie energetyka bę-
dzie można oglądać spekta-
kle, które biorą udział w Xii 
Festiwalu Sztuki teatralnej. 
Warsztaty teatralne poprowa-
dzi Melissa Bakir z Irlandii. Im-
prezą towarzyszącą festiwalo-
wi jest wystawa scenografii ze 
spektaklu „Z tego obrazu już 
nigdy nie wyjdziesz” (Teatr Bile 
Divadlo z Ostrawy).

wynik zbiórki publicznej
PSOUU Koło w Rybniku informuje,  

że w wyniku  zbiórki publicznej NR SO I  
– 5022/00002/09 wydanej za zgodą  Prezy-
denta Miasta  od 1.04.2009 do 31.03 2010  
zebraliśmy kwotę 6.350 zł w tym: dn. 
12.12.2009 w hipermarkecie Real  648,00 zł.,  
a dn. 19.12.2009 w  Centrum Handlowym 
Focus Mall – 547,00 zł.  Zbiórka przeprowa-
dzana była  przez PSOUU WTZ w Niedobczy-
cach,  a dochód przeznaczony jest na wy-
jazd turystyczno–terapeutyczny osób niepeł-
nosprawnych do Gdańska w czerwcu 2010. 

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dzię-
kujemy. 

humanistycznych.  — Świetnym uzupełnieniem 
spotkania z Mistrzem okazały się warsztaty li-
terackie prowadzone przez Aleksandrę Klich, 
w czasie których uczniowie zmierzyli się z Kut-
zem – pisarzem, analizując fragmenty jego książ-
ki. Reakcja na film Lecha Majewskiego „An-
gelus”  udowodniła, że młodym ludziom mogą 
podobać się filmy ambitne i refleksyjne. A spo-
tkanie z dziennikarką radiową Anną Dudzińską 
utwierdziło wszystkich w przekonaniu, że Śląsk 
to naprawdę niezwykła kraina — podsumowu-
je Joanna Mikszta.

Jak pogodzić w sobie Kutza, który prowoku-
je, zmusza do przemyśleń, drażni, a przy tym 
sprawnie posługuje się retoryką, i przyciąga 
tłumy? Warto się chyba z nim spierać, trzeba 
go też sobie nieustannie tłumaczyć. Skompli-
kowany portret autora „Piątej strony świata” 
przynosi biografia napisana przez Aleksandrę 
Klich. Podczas spotkań z pełną salą bryluje, 
uwodzi, wydaje się zbyt jednoznaczny. Przez 
to czasem nawet pojawia się złość na polityka  
i gawędziarza. Lecz za chwilę znów wracamy do 
filmów wybitnego reżysera, jeszcze raz sięga-
my po książki ciekawego pisarza. Znajdujemy  

w jego artystycznych dokonaniach autentycz-
ny, poruszający obraz Śląska, który możemy 
twórczo konfrontować z własnym doświad-
czeniem śląskiej pamięci i współczesnej rze-
czywistości. W Kutzu nierozerwalnie łączy się 
głęboki humanizm z bieżącą polityką. Stawia-
my więc sobie pytania o delikatną granicę po-
między zaangażowaniem w pielęgnowanie toż-
samości a ideologizowaniem ze szlachetnych 
pobudek. Szukanie odpowiedzi to już praca 
na własny rachunek. Na szczęście z Kutzem 
momy fizymatynta...

(m)

c.d. ze strony 44

Rajd szlakami papieża



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

empik

Po odbiór nagród należy zgłosić się do redakcji w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia zwycięzców.
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Foto–zagadkaLubisz i znasz swo-
je miasto? Jesteś spo-
strzegawczy, znasz hi-
storię i interesujesz 
s ię  zachodzącymi  
w Rybniku zmianami? 
Jeśli tak, weź udział 
w konkursie. Wystar-
czy uważnie przyjrzeć 
się publikowanemu 
obok zdjęciu i odgad-
nąć, gdzie znajduje się 
ta piękna, stylowa la-
tarnia.

Hity na jubileusz

2 pozycje książkowe 

ch Focus, ul. chrobrego 1, tel. 75 55 980
ch Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 75 53 400

empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

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

Zaproszenie
do Gabinetu Kosmetycznego

Professionalline 
Rybnik, ul. wodzisławska 19, 

tel. 697 754 787

Zaproszenie na kolację  
we dwoje 

Pizzeria italiana 
Rybnik, ul. hallera 25, 
tel. 32 42 35 757 w. 33

Księgarnia ORBitA, 
Rybnik, Rynek 12

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

Wartościowa książka

Bon towarowy

Placówki handlowe w Rybniku:
Focus Mall (i piętro)
ul. Sobieskiego 34
ul. Grunwaldzka 46

Kolekcja 

„WIOSNA”

już 

w sprzedaży!

ul. wiejska 4, 44-200 Rybnik,  
tel. 32 422 23 21, 506 03 63 66

instytut czynny: pon.–sob. 7.00–21.00

Podarunek piękności

Joseph Murphy, Wykorzystaj 
potęgę podświadomości w pra-
cy. Dom Wydawniczy Rebis, Po-
znań 2010 r. 

Murphy, autor bestselleru „Potęga pod-
świadomości” oraz innych książek i pro-
gramów oraz audycji radiowych na temat 
duchowości sztuki dobrego życia, filozofii  
i kultury. Jego nowa książka uczy jak, dzię-
ki zmianie nawyków, „przeprogramować” 
podświadomość, by nastawiła się na osiągnięcie sukcesu.

•••
Foto Natura. Magazyn  

o fotografii przyrodniczej. 
Nr 1/2010 r. Wyd. Agencja 
Wydawniczo–Fotograficzna 
AVES, Zielona Góra. 

Na wydawniczym rynku pojawi-
ło się nowe pismo pokazujące piękno 
przyrody w fotografii. Oprócz zna-
komitych zdjęć krajobrazów, roślin  

i zwierząt, pismo zawiera materiały dziennikarskie prezentujące pra-
cę „podglądaczy” przyrody, oraz artykuły o możliwościach technicz-
nych sprzętu fotograficznego, relacje z plenerów, branżowych festi-
wali oraz innych wydarzeń.

•••
DVD Dom zły, reż. Woj-

ciech Smarzewski. Film 
It&SPI International Polska.

Zapytany o wrażenia po obejrze-
niu nowego filmu autora „Wesela”, 
jeden z widzów określił go jako „taki 
inny”. W sztuce „inność” czyli, domy-
ślamy się, oryginalność w formie i tre-
ści, jest wartością, zatem warto film 
obejrzeć. Tym razem to obsypany na-
grodami mroczny thriller z suspensem godnym Hitchcocka. Grają 
ulubieni aktorzy Smarzewskiego, w tym nasz krajan spod Wodzi-
sławia Marian Dziędziel.     

•••
DVD Marcin Wyrostek  

i Tango Corazon Quintet, 
Magia del Tango. Polskie Ra-
dio Katowice 2010 r. 

Dzięki programowi „Mam talent” 
w TVN Marcina poznała cała Polska, 
choć talent do gry na akordeonie miał 

zdecydowanie wcześniej i ma go do dzisiaj. Jest absolwentem kato-
wickiej Akademii Muzycznej, a dziś również wykładowcą. Koncertuje  
w całej Europie oraz w USA. Płytę nagrał z powstałym w 2006 r. ze-
społem, którego repertuar jest oparty głównie na muzyce Astora Piaz-
zolli, piewcę argentyńskiego tanga. Bo do tanga trzeba … Marcina.    

Prawidłowe hasło brzmi: Ryba z ikrą wyczytała aż z podziwu oniemiała
Nagrody wylosowali:
Olga Kaszkarot – bon towarowy firmy „Getex” wartości 200 zł
wanda wywrot – książka – Empik 
Sylwia Szatkowska – książka – Empik 
Danuta Krawczyk – „Podarunek piękności” – Instytut Kosmetyczny Dr Irena Eris
Piotr waga – 19–litrowa butla wody z pompką „Świat Wody”
Adam Szymiczek – Zaproszenie do Pizerii Italiana
Jolanta hury – zabieg czekoladowy w Gabinecie Kosmetycznym „Professionalline”
izabela Kostecka – masaż ciała techniką hiszpańską w Gabinecie Kosmetycznym 
„Professionalline”
Sebastian Morgała – książka, księgarnia „Orbita” 
zwycięzcom gratulujemy, sponsorom nagród serdecznie dziękujemy.

rozwiązanie 
konkursu 

świąteczno–jubileuszo-
wego

Na odpowiedzi na kartkach pocztowych czeka-
my do 20 maja 2010 r. Wśród osób, które przy-
ślą lub przyniosą do redakcji (Rynek 12 a) kartkę 
pocztową z prawidłowym rozwiązaniem, rozlo-
sujemy nagrody.  

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



Od Redakcji:
Prezydent Miasta przedstawia do publikacji poniższe sprawozdanie

Skrócone sprawozdanie finansowe
z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2009 rok
Obejmuje ono:
– budżet zadań własnych miasta i zadań zleconych z dochodami w wysoko-

ści 482.473.311,16 zł i wydatkami w wysokości 529.034.530,71 zł, zamykają-
cy się deficytem w kwocie 46.561.219,55 zł,

– zakłady budżetowe, których przychody wyniosły 207.592.012,76 zł,  
a koszty 200.321.089,82 zł,

– rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, których dochody wy-
niosły 201.905,55 zł, a wydatki 235.828,87 zł,

– gminny i powiatowy fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
których przychody wyniosły 7.119.137,92 zł, zaś koszty 12.567.203,29 zł,

– powiatowy fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, 
którego przychody wyniosły 915.240,95 zł, zaś koszty 1.872.333,65 zł.

1. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 98,15% założonego planu.
Ich struktura przedstawia się następująco:
A.  Dochody własne Miasta 38,81%
B.  Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 (w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych)  24,14%
C.  Subwencja ogólna 25,95%
D.  Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 0,85%
E.  Dotacje celowe z budżetu państwa 8,11%
F.  Dotacje z budżetu Unii Europejskiej 1,18%
G.  Dotacje z krajowych funduszy celowych 0,96%

Realizacja dochodów własnych Miasta w 2009 roku przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie Wykonanie 

I. WPŁYWY Z PODATKÓW 96 283 740,83
Podatek rolny 447 727,76
– od osób prawnych 10 205,89
– od osób fizycznych 437 521,87
Podatek leśny – od osób prawnych 61 923,10
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,  
opłacany w formie karty podatkowej od rzemiosła 186 515,57

Podatek od nieruchomości 86 558 419,48
– od osób prawnych 70 800 282,77
– od osób fizycznych 15 758 136,71
Podatek od spadków i darowizn 2 705 466,30
Podatek od środków transportowych 2 433 529,06
– od osób prawnych 1 224 592,35
– od osób fizycznych 1 208 936,71
Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 772 781,40
– od osób prawnych 245 850,20
– od osób fizycznych 3 526 931,20
Rekompensata PFRON z tytułu utraconych docho-
dów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości 117 173,00

Zaległości z podatków zniesionych  
(podatek od posiadania psów) 205,16

II. WPŁYWY Z OPŁAT 13 724 128,52
Targowej 1 645 883,50
Skarbowej 2 291 177,90
Eksploatacyjnej 3 750 267,27
Za koncesje 3 031 556,60
Od posiadania psów 110 825,00
Komunikacyjnych 2 759 779,47
Produktowej 34 903,63
Planistycznej – wzrost wartości nieruchomości 99 735,15
III. WPŁYWY Z MAJĄTKU MIASTA 7 744 120,14
IV. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 38 623 087,73
V. INNE DOCHODY 30 892 572,03

Plan dochodów bieżących z tytułu dotacji pochodzących z budżetu Unii Europej-
skiej na realizację projektów miękkich wyniósł po zmianach 4.090.502,23 zł i został 
wykonany w 90,10% (3.685.698,31 zł). Do refundacji ze środków unijnych na koniec 
okresu sprawozdawczego pozostały wydatki w kwocie 1.519.022,42 zł oraz z budże-
tu państwa – 42.433,66 zł, które prefinansowano środkami własnymi. 

Plan dochodów z tytułu dotacji pochodzących z budżetu Unii Europej-
skiej na realizację projektów inwestycyjnych został zrealizowany w 99,90%, ale 
na koniec roku miasto również prefinansowało ze środków własnych wydatki  
w kwocie 1.503.790,55 zł.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w budże-
cie pierwotnym (120 mln zł) przyjęto na poziomie nieco wyższym niż wynikało to z 
kalkulacji Ministerstwa Finansów (zaokrąglenie w górę), ale o ponad 3 mln zł niż-
szym od wykonania za rok ubiegły. Można było się spodziewać, że negatywne skutki 
recesji w znacznej mierze ujawnią się  dopiero w 2010 roku. Tak można było sądzić 
jeszcze w lutym, gdyż udziały w tym miesiącu otrzymane (za styczeń) były wyższe od 
wpływów za styczeń 2008 roku o blisko 1,5 mln zł. Jednak już od marca (wpłata za 
luty) nastąpiło całkowite załamanie wpływów, dlatego na sesji w marcu zmniejszo-
no plan o 6 mln zł. W lipcowej prognozie (zmiana budżetu państwa nastąpiła do-
piero w sierpniu) Rząd obniżył szacunek dochodów z tego tytułu aż o 14,5%, co w 
przypadku Rybnika oznaczałoby ubytek 17 mln zł. Na podstawie analizy przebiegu 
wykonania, na sesji wrześniowej dokonano kolejnej korekty przewidywanych wpły-
wów, obniżając je o dalsze 7 mln zł. Plan na 2009 rok obniżono do kwoty 107 mln zł,  
a faktyczne wpływy w tym roku wyniosły 107,5 mln zł.      

Niski procent wykonania dochodów majątkowych (dochody własne) wynika  
z niezrealizowania planu sprzedaży nieruchomości. Spowodował to kryzys na ryn-
ku nieruchomości, zapoczątkowany z końcem 2008 r. Duże podmioty ograniczyły 
się do finalizacji już rozpoczętych inwestycji oraz do zakupu nieruchomości tylko w 
największych miastach w Polsce, na rynkach o najmniejszym ryzyku finansowym. 
Niekorzystna sytuacja miała również wpływ na mniejsze podmioty i osoby fizyczne, 
chcące inwestować w naszym mieście, które wyczekiwały na spadek cen. Duże zna-
czenie miało także zaostrzenie warunków udzielania kredytów przez banki, a na-
wet całkowite wstrzymanie akcji kredytowej na pewien czas. 

Ogółem stan zaległości z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2009 r.  
wyniósł 29.547 tys. zł (bez odsetek od podatków lokalnych), co stanowi 5,56% na-
leżności ogółem. Największe zaległości wymagalne wystąpiły w podatkach: od nie-
ruchomości (20.160 tys. zł) oraz od środków transportowych (1.108 tys. zł), a także 
z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej (4.425 tys. zł), w tym przede wszystkim z ty-
tułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń pobieranych z funduszu alimen-
tacyjnego (4.105 tys. zł). Odsetki od zaległości z tytułu podatków lokalnych na ko-
niec okresu sprawozdawczego wyniosły 19.194 tys. zł.

Zaległości w podatkach od nieruchomości i od środków transportowych od przedsię-
biorstw i firm będących w upadłości lub likwidacji (28 podmiotów) wynosiły 10.977 tys. zł,  
a naliczone odsetki – 13.719 tys. zł. W związku z zakończeniem procesu likwida-
cji (1 przedsiębiorstwo stanowiące prawie 75% ogółu zaległości) oraz upadłości 
 (1 podmiot) w 2010 roku zostaną wyksięgowane zaległości na kwotę 8.222 tys. zł 
oraz odsetki – 12.632 tys. zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem zostały zrealizowane w 96,35%, w tym:
 wydatki bieżące 96,67% 
 (plan 401.065.446,97 zł, wykonanie 387.706.396,83 zł)
 wydatki majątkowe 95,50% 
 (plan 147.989.025,31 zł, wykonanie 141.328.133,88 zł).

Struktura (wg działów) poniesionych wydatków przedstawia się następująco:
• transport i łączność 10,53%
• gospodarka mieszkaniowa 2,76%
• administracja publiczna 6,20%
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,73%
• obsługa długu publicznego 1,47%
• oświata i wychowanie 31,66%
• edukacyjna opieka wychowawcza 1,70%
• ochrona zdrowia 1,26%
• pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie 
   polityki społecznej 11,12%
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22,71%
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,45%
• kultura fizyczna i sport 3,99%
• pozostałe 1,42%

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 73,29% stanowią wydatki bieżące,  
a 26,71% wydatki majątkowe.
Środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na następujące wydatki bieżące:

– wynagrodzenia i pochodne 64.871.391,48 zł
– dotacje 187.605.352,81 zł
• zakłady budżetowe, w tym: 162.998.835,81 zł

dotacje dla oświatowych zakładów budżetowych 154.948.835,81 zł
z tego na wynagrodzenia, pochodne oraz odpisy na zfśs 133.646.882,96 zł

• instytucje kultury 10.787.100,00 zł
• Ochotnicze Straże Pożarne 110.000,00 zł

• na finansowanie zadań zleconych podmiotom należą-
cym i nienależącym do sektora finansów publicznych 4.186.514,75 zł
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•
udzielone publicznym i niepublicznym przedszkolom, szko-
łom i placówkom oświatowo–wychowawczym prowadzonym 
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

7.412.412,00 zł

• dla gmin za dzieci z terenu Rybnika uczęszczające 
do niepublicznych przedszkoli w innych miastach 32.443,96 zł

• dla powiatów za dzieci przebywające w placówkach 
opiekuńczo–wychowawczych 1.328.001,73 zł

• dla powiatów za dzieci przebywające w rodzinach 
zastępczych 376.212,55 zł

• dla Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów 55.000,00 zł

• inne wpłaty zaliczane do dotacji

▪ wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Po-
licji w Rybniku 134.960,00 zł

▪  wpłata na fundusz celowy Śląskiego Oddziału 
Straży Granicznej 1.000,00 zł 

▪ wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9.092,76 zł

▪ Państwowa Szkoła Muzyczna – nagroda Prezyden-
ta Miasta w zakresie kultury 3.200,00 zł

▪ pomoc finansowa dla gminy Kamień Pomorski 30.000,00 zł
▪ zwroty dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych 140.579,25 zł

– transport lokalny 25.192.725,89 zł

– świadczenia rodzinne; zaliczki alimentacyjne, świad-
czenia z funduszu alimentacyjnego 20.787.518,87 zł

– utrzymanie, modernizacje i remonty dróg 16.885.899,40 zł

–
gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka od-
padami, oczyszczanie i zieleń w mieście oraz oświe-
tlenie uliczne 8.280.425,08 zł

– obsługa długu publicznego 7.802.363,25 zł

–
remonty budynków szkół, przeszkoli oraz obiek-
tów: kultury, zdrowia, opieki społecznej i kultu-
ry fizycznej 6.341.910,03 zł

– dodatki mieszkaniowe 3.445.020,59 zł
– zasiłki i usługi opiekuńcze w zakresie opieki społecznej 3.356.287,25 zł
– gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.959.398,86 zł
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.554.061,56 zł
– rodziny zastępcze 2.290.636,15 zł

– wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część 
równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów 1.804.709,00 zł

Miasto dopłaciło ze środków własnych do zadań oświatowych, finansowa-
nych z części oświatowej subwencji ogólnej, ponad 26.348 tys. zł (bez nakładów na 
remonty i inwestycje oświatowe). Wydatki poniesione na wynagrodzenia, pochod-
ne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (113.997.293,38 zł) sta-
nowiły 99,8% otrzymanej subwencji (114.174.309 zł). Ponadto ze środków unij-
nych, w ramach realizowanych projektów, przeznaczono na te wydatki 252.199,99 zł.  
Średni roczny koszt oraz dopłata miasta do jednego ucznia w poszczególnych gru-
pach placówek oświatowych kształtowały się następująco:

Placówka 
oświatowa

Średni koszt
na 1 ucznia

w tym:
średnia dopłata miasta 

do 1 ucznia
zł %

szkoły podstawowe 6.491 zł 2.076 zł 32 %
gimnazja 6.374 zł 1.467 zł 23%

szkoły 
ponadgimnazjalne 5.482 zł 469 zł 9%

szkoły specjalne 28.570 zł 5.878 zł 21%

Ponadto wydatki bieżące obejmują dopłaty ze środków własnych do realizacji 
innych zadań finansowanych przez budżet państwa - ogółem 2.834.560 zł, w tym: 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno–Kartograficznej (399.053 zł) oraz zadania  
z zakresu administracji rządowej (2.435.507 zł).

Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 2009 r. przeznaczono 141.328.134 zł.  
Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w zakresie: gospodarki komu-
nalnej i ochrony środowiska (107.155 tys. zł), kultury fizycznej i sportu (11.239 tys. zł),  
oświaty i wychowania (6.310 tys. zł), transportu i łączności (4.143 tys. zł), bezpieczeń-
stwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (3.732 tys. zł), administracji publicz-
nej (3.700 tys. zł), gospodarki mieszkaniowej (3.472 tys. zł) oraz kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego (1 mln zł), między innymi na następujące zadania inwe-
stycyjne (w nawiasach podano kwoty wydatków niewygasających):

ogółem w tym: WNW

–      budowa sieci kanalizacyjnej  
w dzielnicach miasta 93.482 tys. zł (31.500 tys. zł)

– uporządkowanie gospodarki ście-
kowej w Rybniku 10.072 tys. zł (1.871 tys. zł)

– dokończenie budowy krytej pływal-
ni w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 6.429 tys. zł (423 tys. zł)

– modernizacja hali widowiskowo–spor-
towej w Rybniku–Boguszowicach 3.825 tys. zł (129 tys. zł)

– termomodernizacja placówek 
edukacyjnych 2.108 tys. zł (1.659 tys. zł)

–
termomodernizacja budynku ZSB 
i basenu krytego oraz budowa in-
stalacji solarnej

1.057 tys. zł (327 tys. zł)

– przebudowa i budowa układu drogo-
wego w centrum Rybnika (Ryfama) 1.000 tys. zł (970 tys. zł)

– budowa łącznika ulic Poligono-
wa – Rycerska 764 tys. zł (719 tys. zł)

– budowa budynku Straży Miejskiej 2.505 tys. zł (7 tys. zł)

– budowa systemu monitoringu wi-
zyjnego – II etap 1.944 tys. zł (327 tys. zł)

– Rybnicki System Informacji Prze-
strzennej 1.238 tys. zł

–

modernizacja i adaptacja 5 budyn-
ków mieszkalnych na budynki z lo-
kalami socjalnymi przy ul. Ogro-
dowskiego 1a – 9a

1.460 tys. zł

– przebudowa Domu Kultury  
w Rybniku–Niedobczycach 1.000 tys. zł (988 tys. zł)

Realizacja Projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”
W 2009 r. w ramach Projektu prowadzona była budowa kanalizacji sanitarnej  
w 8 dzielnicach miasta: 
– kontrakt 02.3/II „Budowa kanalizacji w dzielnicach Piaski–Paruszowiec, Niedo-
bczyce i Niewiadom w Rybniku – dokończenie robót”,
– kontrakt 02.2/II „Budowa kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice 
w Rybniku – dokończenie robót”,
kontrakt 02.4/I/II „Budowa kanalizacji w dzielnicach Ligota–Ligocka Kuźnia,  
Gotartowice i Boguszowice Stare – dokończenie robót”.

Wybudowano łącznie 18,6 km kanalizacji sanitarnej i 32 przepompownie 
ścieków. Od początku realizacji Projektu powstało 544,8 km kanalizacji sanitar-
nej, co stanowi 99,8% kolektorów sanitarnych planowanych do wybudowania oraz  
68 przepompowni ścieków, co stanowi 100% ogółu pompowni. 

Ponadto dokonano sprawdzenia 94,4 km kanalizacji sanitarnej wybudowanej 
w ramach zerwanych kontraktów 02.2/I, 02.3/I i 02.4/I, w tym:

– 1,4 km kanalizacji w dzielnicy Orzepowice,
– 2,7 km kanalizacji w dzielnicy Zebrzydowice,
– 1,1 km kanalizacji w dzielnicy Niedobczyce,
– 0,4 km kanalizacji w dzielnicy Niewiadom,
– 0,2 km kanalizacji w dzielnicy Paruszowiec–Piaski,
– 33,1 km kanalizacji w dzielnicy Ligota–Ligocka Kuźnia,
– 30,3 km kanalizacji w dzielnicy Boguszowice Stare,
– 25,2 km kanalizacji w dzielnicy Gotartowice.
W 2009 r. zakończono prace w terenie w ramach 2 kontraktów na roboty, tj.: 
– kontrakt 02.2/II „Budowa kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowi-

ce w Rybniku – dokończenie robót”,
– kontrakt 02.3/II „Budowa kanalizacji w dzielnicach Piaski–Paruszowiec, Nie-

dobczyce i Niewiadom w Rybniku – dokończenie robót”.
Dnia 8 września 2008 r. Miasto Rybnik odstąpiło od kontraktu 02.4/I „Budo-

wa kanalizacji w dzielnicach Ligota–Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowice Sta-
re w Rybniku”. W ramach zerwanego kontraktu wybudowano 91,8 km kanaliza-
cji oraz rozpoczęto budowę 11 przepompowni ścieków, co stanowi 83% kolekto-
rów sanitarnych planowanych do wybudowania w ramach tego kontraktu. 30 lipca 
2009 r. podpisano kontrakt z firmą Hydrobudowa Polska S.A. na dokończenie ro-
bót po zerwanym kontrakcie podstawowym. 

W grudniu 2009 r. Wykonawca zakończył ostatecznie roboty podstawowe na 
opóźnionym kontrakcie 02.2/II „Budowa kanalizacji w dzielnicach Orzepowice  
i Zebrzydowice w Rybniku - dokończenie robót”, które pierwotnie miały zostać ukoń-
czone w październiku 2008 r. 

Przez cały okres prowadzenia robót sprawowany był nadzór inwestorski przez 
firmę JacobsGIBB Consortium, która pełni tę funkcję w ramach umowy „Inżynier 
Kontraktu i Asysta Techniczna dla PIU/PWiK w Rybniku – dokończenie nadzoru”.
Łącznie w 2009 roku w ramach Projektu ISPA/FS dokonano płatności w wysoko-
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ści 71.363.008,31 zł, w tym:
z budżetu Miasta: 71.238.560,94 zł 
(w tym: WNW z 2008 r. - 9.277.311,97 zł i prefinansowanie Funduszu Spójno-
ści – 42.945.193,02 zł),
z Funduszu Spójności 124.447,37 zł.

Realizacja Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście 
Rybnik”

Równocześnie z budową kanalizacji sanitarnej w dzielnicach realizowany jest Pro-
jekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik”, który ubiega 
się o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko. Całkowita wartość Projektu, po modyfikacji obejmującej 
zmianę roku bazowego oraz możliwość odzyskania kwoty VAT w ramach niektórych 
kontraktów wchodzących w zakres Projektu, wynosi 50,6 mln zł, z tego kwota wnio-
skowana z POIiŚ – 41,7 mln zł, co stanowi około 82% kosztów kwalifikowanych. 
Obecnie wniosek o dofinansowanie Projektu jest ponownie w trakcie weryfikacji

W ramach kontraktu „Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sa-
nitarnej dla dzielnic centralnych Miasta Rybnika - zlewnia kolektora A” wybudowa-
no w 2009 roku 2,6 km kanalizacji sanitarnej. Od początku realizacji kontraktu 
wybudowano 4,3 km kanalizacji sanitarnej, osiągając 99,3 % zakresu rzeczowego. 

Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera, Miejskiej, B. Chrobrego  
i 3-go Maja oraz kanalizacji deszczowej w ul. B. Chrobrego i Miejskiej”, objęte Pro-
jektem, nie zostało zrealizowane wskutek braku ostatecznej decyzji o zatwierdze-
niu wniosku o dofinansowanie. W marcu 2009 r. Miasto otrzymało z Ministerstwa 
Środowiska informację o odrzuceniu wniosku, gdyż nie spełnia on, zdaniem oce-
niających, kryteriów merytorycznych I i II stopnia. W kwietniu 2009 r. złożony zo-
stał protest od przedmiotowej decyzji, a w czerwcu 2009 r. – w odpowiedzi na od-
dalenie protestu – złożony został wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po uzy-
skaniu zgody na dokonanie ponownej oceny, w listopadzie 2009 r. Miasto przesła-
ło poprawioną wersję wniosku. Do tej pory brak jest informacji dotyczącej osta-
tecznego rozstrzygnięcia.

Przez cały okres prowadzenia robót sprawowany był nadzór inwestorski przez fir-
mę SAFEGE S.A., która pełni tę funkcję w ramach umowy „Inżynier Kontraktu dla 
Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik”.

Płatności dokonane w 2009 r. w ramach realizacji Projektu wynio-
sły 10.763.341,89 zł i zostały sfinansowane ze środków własnych Miasta  
(w tym z WNW z 2008 r. – 2.561.382,51 zł).

3. Oprócz zadań własnych miasto realizowało gminne i powiatowe zadania  
z zakresu administracji rządowej. Zadania gminne obejmowały głównie opiekę 
społeczną (świadczenia rodzinne, świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyj-
nego, zasiłki stałe, specjalistyczne usługi opiekuńcze, utrzymanie i funkcjonowanie 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster”) oraz administrację. Za-
dania powiatowe, oprócz administracji,  obejmowały wypłatę składek na ubezpie-
czenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz zadania realizowane 
przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Sprawozdanie 
obejmuje także budżet jednostek organizacyjnych administracji rządowej zespolonej 
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego). Miasto realizowało także zadania wynikające z porozumień z admi-
nistracją rządową oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

4.  Rok budżetowy 2009 zamknął się deficytem w kwocie 46.561.219,55 zł,  tj. 
wynikiem lepszym o 99.694.262,40 zł od zakładanego w budżecie pierwotnym.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca podstawowe wielkości budżetowe, w czte-
rech ostatnich latach, kształtowały się następująco:  

2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.
dochody ogółem, w tym 3.281 zł 3.724 zł 3.894 zł 3.506 zł
dochody bieżące 2.708 zł 2.914 zł 3.191 zł 3.407 zł
dochody majątkowe 573 zł 810 zł 703 zł 99 zł
wydatki ogółem, w tym 3.355 zł 4.117 zł 3.873 zł 3.844 zł
wydatki bieżące 2.202 zł 2.434 zł 2.585 zł 2.817 zł
wydatki majątkowe 1.153 zł 1.683 zł 1.288 zł 1.027 zł

Spadek dochodów majątkowych i związanych z nimi wydatków w latach 2008–
2009, w stosunku do roku 2007, wynika przede wszystkim z końcowych rozliczeń 
projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach perspektywy finan-
sowej na lata 2004–2006. Realizacja dochodów z tytułu środków zarezerwowanych 
w ramach programu rozwoju subregionu zachodniego oraz projektu kluczowego, 
a także innych – w oparciu o rozstrzygnięte konkursy, w ramach perspektywy finan-
sowej na lata 2007–2013, nastąpi w 2010 r. Dopiero w II półroczu 2009 roku insty-
tucje zarządzające programami uruchomiły faktyczny proces rozstrzygania konkur-
sów oraz podpisywania umów o dofinansowanie. Z 18 projektów inwestycyjnych, 

na które miasto uzyskało zapewnienie dofinansowania, w okresie od września do 
grudnia 2009 r. zostało podpisanych 5 umów. Na globalny spadek wydatków mająt-
kowych ma też wpływ realizacja największej inwestycji w mieście – kanalizacji sani-
tarnej, gdzie następuje rozliczanie kolejnych kontraktów.

W latach 2003–2009 miasto otrzymało ze środków unijnych na realizację projek-
tów inwestycyjnych 276.649.885 zł, w tym ze środków ISPA/FS na budowę kanali-
zacji sanitarnej w dzielnicach miasta – 215.311.555 zł. Ponadto na realizację projek-
tów miękkich w tych latach pozyskano 22.071.062 zł. W 2009 r. dochody z tego ty-
tułu wyniosły 3.685.698 zł, z tego m. in. na „Skorzystaj z szansy” – 1.617.225 zł, pro-
jekty edukacyjne – 1.399.640 zł, z zakresu przeciwdziałania bezrobociu – 287.012 zł 
oraz „Rybnik to dobry adres” – 131.845 zł. Ogółem pozyskane środki unijne w ostat-
nich siedmiu latach wyniosły 298.720.947 zł, co w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca wynosi 2.171 zł.

Efektywność działania jednostki samorządu terytorialnego wyznacza nie tylko sto-
pień realizacji dochodów i wydatków oraz osiągnięty wynik budżetowy, ale przede 
wszystkim wynik operacyjny, który określa zdolność i możliwości miasta do spłaty 
zobowiązań oraz finansowania inwestycji ze środków własnych.

Wynik operacyjny, liczony jako różnica między dochodami a wydatkami bieżą-
cymi, w przypadku osiągania dodatnich wartości, stanowi nadwyżkę operacyjną 
(odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku operacyjnego).

W 2009 r. miasto wygenerowało nadwyżkę operacyjną w kwocie 81.146.952 zł, 
którą sfinansowano spłatę zadłużenia (20.740.975 zł) oraz część wydatków inwesty-
cyjnych (60.405.977 zł). Stanowiła ona 16,8% dochodów ogółem i 17,3% dochodów 
bieżących. W 2008 r. średnia dla miast na prawach powiatu (bez metropolii) wyno-
siła 10,2% w stosunku do dochodów ogółem. Udział nadwyżki operacyjnej i docho-
dów majątkowych w wydatkach inwestycyjnych wyznacza stopień samofinansowa-
nia. W poszczególnych latach udział ten kształtował się następująco:

Lp. Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009

1 Wydatki 
inwestycyjne 121.101.860160.303.350232.661.485177.535.871141.328.134

2 Nadwyżka operacyjna 44.237.574 70.336.266 66.378.582 83.502.607 81.146.952

3 Dochody majątkowe 59.625.096 79.682.279 111.938.253 96.995.662 13.619.962

w 
tym

sprzedaż mienia 16.830.768 4.801.727 6.584.006 13.335.818 7.744.120

środki na inwestycje 42.794.328 74.880.552 105.354.247 83.659.844 5.875.842

4 Relacja 2:1 (%) 36,5 43,9 28,5 47,1 57,4
5 Relacja 3:1 (%) 49,2 49,7 48,1 54,6 9,6

6 Wskaźnik (%) 
samofinansowania 85,7 93,6 76,6 101,7 67,0

Z powyższych danych wynika, że w 2009 r. stopień samofinansowania kształtował 
się na niższym niż w latach poprzednich poziomie i wynosił 67%, przede wszystkim 
ze względu na zmniejszenie wielkości środków zewnętrznych (unijnych) na inwe-
stycje. Poziom wskaźnika samofinansowania nadal jednak świadczy o wysokim po-
tencjale inwestycyjnym miasta i dobrej płynności finansowej. 
Inne wskaźniki do oceny sytuacji finansowej Miasta kształtowały się następująco:

wskaźniki zadłużenia 2008 r. 2009 r.
zobowiązania ogółem* / dochody bieżące 37,3% 30,9%
obsługa zadłużenia* / dochody bieżące 4,6% 5,7%
wydatki bieżące + spłata zadłużenia / dochody bieżące 84,0% 87,3%

wskaźniki dochodów
dochody podatkowe + opłaty / dochody bieżące 50,1% 48,3%
dochody bieżące / dochody ogółem 81,9% 97,2%

wskaźniki wydatków
wydatki na wynagrodzenia i pochodne (łącznie 
z OZB) / wydatki bieżące 49,0% 49,3%

subwencja + dotacje bieżące / wydatki bieżące 44,1% 43,5%
wydatki majątkowe / wydatki ogółem 33,2% 26,7%

* po wyłączeniach z uofp

Jak wynika z powyższych wskaźników sytuacja miasta jest nadal stabilna, pomi-
mo odczuwania skutków kryzysu finansowego. Wskaźniki zadłużenia oraz obsługi 
długu liczone do dochodów bieżących (które są bardziej miarodajne od wskaźnika 
ustawowego, bazującego na dochodach ogółem) także mieszczą się w obowiązują-
cych granicach (odpowiednio 60% i 15%). Dochody bieżące pokrywają z naddat-
kiem wydatki niezbędne do sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych 
oraz na obsługę zadłużenia (raty i odsetki). O potencjale Miasta świadczy również to,  
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iż połowę dochodów bieżących stanowią wpływy o stosunkowo trwałym charakterze. 
Wśród wydatków bieżących, które w 43,5% sfinansowane zostały poprzez transfery 
z budżetu państwa, dominują wydatki na wynagrodzenia i pochodne (uwzględnia-
jące również koszty OZB pokrywane z dotacji budżetu miasta), stanowiące 49,3%.  
W 2008 roku średnia dla miast na prawach powiatu (bez metropolii) wynosiła w tym 
zakresie 46,1%, a więc zaledwie o 3,2% mniej niż w Rybniku w 2009 roku. 
Na uwagę zasługuje nadal wysoki poziom wydatków inwestycyjnych (26,7%), co jest 
kontynuacją wyników budżetowych ostatnich lat (w latach 2003 – 2008 wskaźnik ten 
wynosił odpowiednio: 19,2%, 23,5%, 29,7%, 34,4%, 40,88% i 33,2%).

W 2009 r. miasto korzystało ze zwrotnych zewnętrznych źródeł finansowania in-
westycji w kwocie 41.512.825 zł. Obejmowały one preferencyjne pożyczki z WFO-
ŚiGW na basen kryty ZSB (531.223 zł) i III kwaterę składowiska odpadów komu-
nalnych (440.139 zł) oraz z NFOŚiGW na prefinansowanie salda końcowego ISPA/
FS (40.541.463 zł). Przychody te wraz z wolnymi środkami w kwocie 34.829.219 zł  
w całości pokryły potrzeby miasta. 
Wysoce preferencyjne oprocentowanie pożyczek zarówno z WFOŚiGW (odpo-
wiednio 0,2 stopy redyskonta weksli dla pożyczek ISPA/FS oraz 0,4 dla pozosta-
łych), jak i z NFOŚiGW (0,8 stopy redyskonta weksli) pozwoliło na efektywne za-
rządzanie środkami własnymi.
W 2009 roku był również do dyspozycji kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 
8 mln zł, z którego korzystano przez trzy dni. Poniesione koszty w okresie sprawoz-
dawczym wyniosły 10,04 zł.

Na spłatę zadłużenia wydano ogółem 21.415.481 zł; kwota ta obejmowała wykup 
kolejnej serii obligacji (7.500.000 zł), spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW (9.142.704 zł)  
i kredytów z BGK (4.772.777 zł). 

Stan zobowiązań Miasta na koniec 2009 roku wyniósł 185.494.751 zł. W struktu-
rze zadłużenia obligacje komunalne stanowią 48,8%, pożyczki z WFOŚiGW 29%, 
pożyczka z NFOŚiGW 21,8%, kredyty preferencyjne z BGK 0,2%, natomiast zo-
bowiązania wymagalne – 0,2%.
Zobowiązania wymagalne (301.871 zł) prawie w całości dotyczyły Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej, którego niedostateczna płynność finansowa, związana przede 
wszystkim z nieściągalnymi należnościami, nie pozwoliła na uregulowanie wszyst-
kich zobowiązań. Zaledwie 16,91 zł z zobowiązań wymagalnych dotyczyło Gimna-
zjum nr 2, które nie uregulowało faktury w pełnej wysokości.

Wskaźniki finansowe zostały utrzymane na bezpiecznym poziomie: wskaźnik za-
dłużenia wyniósł 30,04% (bez wyłączeń, o których mowa w ustawie o finansach pu-
blicznych – 38,45%), a wskaźnik obsługi długu – 5,51% (bez wyłączeń, o których 
mowa w ustawie o finansach publicznych – 6,05%). 

Oprocentowanie czasowo wolnych środków pieniężnych przyniosło miastu do-
chody w kwocie 9.742 tys. Dochody te przekroczyły o 25% koszty obsługi długu, 
które wyniosły 7.802 tys. zł.

Dobrą sytuację finansową miasta potwierdziła przeprowadzona w połowie 2009 roku  
aktualizacja ratingu nadanego w 2002 r. przez agencję ratingową Fitch Ratings. 
Rating został utrzymany na poziomie A(pol) z perspektywą stabilną. Agencja 
podała w uzasadnieniu, że rating odzwierciedla racjonalne zarządzanie budżeto-
we – bardzo dobre wyniki na poziomie operacyjnym, umiarkowane zadłużenie oraz 
niewielkie ryzyko wynikające z sektora spółek komunalnych.

5. Zakłady budżetowe, dochody własne jednostek budżetowych i fundu-
sze celowe.

Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych, Gminnego i Powia-
towego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego Fun-
duszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz dochodów wła-
snych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych  w 2009 roku przed-
stawia się następująco:

w tys. zł

Nazwa
Przychody Koszty

plan wykonanie % plan wykonanie %

oświatowe zakłady budżetowe 163.905  163.126 99,5 164.319 157.846 96,1
w tym: dotacja podmiotowa z budżetu 155.022 154.949 99,9
Amortyzacja 3.947 3.947
Inne zwiększenia / zmniejszenia 311 353 26 57

Ogółem 164.216  167.426 102,0 164.345 161.850 98,5
Ponadto dotacja inwestycyjna 129 129 100 129 129 100
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 34.450 35.115 101,9 34.401 32.093 93,3
w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu 8.050 8.050 100
Amortyzacja 3.521 3.521
Inne zwiększenia / zmniejszenia 385 1.713

Ogółem 34.450 35.021 101,7 34.401 37.327 108,5
Ponadto dotacja inwestycyjna 1.016 1.016 100 1.016 1.016 100

Gminny FOŚiGW 4.600 4.556 99,0 7.479 7.338 98,1
Amortyzacja 329 329

Ogółem 4.600 4.885 106,2 7.479 7.667 102,5
Powiatowy FOŚiGW 2.245 2.168 96,6 4.522 4.834 106,9
Amortyzacja 66 66

Ogółem 2.245 2.234 99,5 4.522 4.900 108,4
Powiatowy FGZGiK 961 896 93,2 2.185 1.853 84,8
Amortyzacja 19 19

Ogółem 961 915 95,2 2.185 1.872 85,7
Dochody własne i wydatki  nimi 
finansowane jedn. budżetowych 296 202 68,2 504 236 46,8

Koszty oświatowych zakładów budżetowych finansowane są dotacją budże-
tową w 95,7%. Struktura kosztów oświatowych zakładów budżetowych przedsta-
wia się następująco: wynagrodzenia 66%, pochodne od wynagrodzeń 11 %, odpi-
sy na zfśs 5% oraz pozostałe koszty 18 %. Oświatowe zakłady budżetowe zamknę-
ły 2009 rok nadwyżką środków obrotowych z działalności podstawowej, podlegają-
cą odprowadzeniu do budżetu miasta, w łącznej kwocie per saldo 4.922.508,33 zł. 

Dotacje celowe z budżetu miasta zostały przeznaczone na:
•zakupy inwestycyjne – zmywarki: P 18, P 21, P 22, P 26, SP 20, SP 27 (38.026 zł),
•monitoring wizyjny – Zespół Szkół Budowlanych (32.668,67 zł),
•renowację boiska szkolnego – SP 19 (20.740 zł),
•pracownię hotelarską – Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługowych (37.725 zł).

Oświatowe zakłady budżetowe ze środków własnych sfinansowały:
•zakupy inwestycyjne (168.541,21 zł) – klimatyzator (ZST), magiel (ZSE–U), dru-

karka (ZS nr 5), piec do wypalania gliny (ZSS), wyposażenie pracowni RCEZ, 
zmywarki (P14, P 17, P 23, P 32, P 36, SP 21), okap centralny (P 36), patelnie 
elektryczne (P5, P 18, P 36), obieraczka do ziemniaków (P 35), 

•monitoring wizyjny – Gimnazjum nr 4 (6.500 zł), 
•pracownię hotelarską – Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługowych (20.252 zł), 
•wymianę dachu wraz z termoizolacją – Rybnickie Centrum Edukacji Zawodo-

wej (41.079,25 zł).

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej finansuje swoją działalność przede wszyst-
kim przychodami własnymi (czynsze z budynków mieszkalnych i lokali użytkowych), 
które wyniosły 27.065 tys. zł, co stanowi 77 % przychodów ogółem. Otrzymana  
z budżetu miasta dotacja przedmiotowa przeznaczona została na remonty zaso-
bów mieszkaniowych. Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację celową na dofi-
nansowanie kosztów inwestycyjnych (1.016 tys. zł) budowy budynku mieszkalnego 
przy ul. Kolejowej. Budowę rozpoczęto w lipcu 2009 r. Powstały już cztery kondy-
gnacje nadziemne i jedna podziemna. Wykonano przyłącze wodociągowe i gazowe 
oraz trwają prace przy budowie przyłącza kanalizacji deszczowej. Prowadzone są 
prace przy budowie ścianek działowych oraz rozpoczęto montaż instalacji sanitar-
nych. Planowana wartość całej inwestycji wynosi 4 mln zł. Zakończenie robót pla-
nowane jest na październik 2010 r.

Przychodami gminnego i powiatowego funduszy ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej były głównie udziały we wpływach z opłat za gospodarcze korzy-
stanie ze środowiska, a także opłaty za wycięcie drzew i odsetki od nieterminowo 
regulowanych należności. Środki tych funduszy wydawano przede wszystkim na re-
alizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska, 
na utrzymanie i urządzenie terenów zielonych, edukację ekologiczną oraz propa-
gowanie działań proekologicznych.

Przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym były wpływy ze sprzedaży map oraz za wypisy z reje-
strów gruntów, a także odsetki od środków na rachunku bankowym. Środ-
ki tego funduszu przeznaczono na prowadzenie bieżącej działalności Ośrod-
ka Dokumentacji Geodezyjno–Kartograficznej oraz zakup oprogramo-
wania komputerowego. 20 % wpływów odprowadzono do Centralnego  
i Wojewódzkiego Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dochody własne jednostek budżetowych, obejmujące głównie darowizny spon-
sorów (145 tys. zł), zamknęły się kwotą 202 tys. zł. Największe kwoty pozyskały jed-
nostki: Dom Dziecka (46 tys. zł), MOSiR (41 tys. zł - na organizację imprez sporto-
wych i akcję Lato dzieciom), Urząd Miasta – Dzielnice (44 tys. zł) oraz KM PSP (26 
tys. zł). Wydatki finansowane dochodami własnymi zamknęły się kwotą 236 tys. zł,  
a środki pieniężne pozostałe do wykorzystania w 2010 roku wyniosły 174 tys. zł.

Pełne sprawozdanie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego.

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia sprawozdania z wy-
konania budżetu Miasta Rybnika za 2009 rok oraz materiały uzupełniają-
ce dostępne są w BIP.
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DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA RYBNIKA
W 2009 ROKU

I. Oświatowe zakłady budżetowe 155.077.995,48 zł 
– dotacje podmiotowe 154.948.835,81 zł 
– dotacje inwestycyjne 129.159,67 zł 

Lp. Zakłady budżetowe Kwota dotacji

1.
SZKOŁY PODSTAWOWE
- dotacja podmiotowa
- dotacja inwestycyjna

44 506 163,50
44 472 723,50

33 440,00

2. ZESPOŁY SZKOLNO–PRZEDSZKOLNE 
(dotacja podmiotowa) 7 110 738,01

3. GIMNAZJA (dotacja podmiotowa) 24 172 012,61

4. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (dotacja 
podmiotowa) 2 113 605,94

5. ZESPOŁY SZKÓŁ (dotacja podmiotowa) 17 711 441,41

6.
ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH
- dotacja podmiotowa
- dotacja inwestycyjna

24 089 769,41
24 019 375,74

70 393,67

7. SZKOLNICTWO SPECJALNE 
(dotacja podmiotowa) 12 287 447,60

8.
PRZEDSZKOLA
– dotacja podmiotowa
– dotacja inwestycyjna

19 118 816,00
19 093 490,00

25 326,00

9. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 
(dotacja podmiotowa) 1 279 052,00

10.
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ – 
ZESPÓŁ „PRZYGODA” 
(dotacja podmiotowa)

                     
810 751,00

11. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO–PE-
DAGOGICZNA (dotacja podmiotowa) 1 878 198,00

II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 9.065.734,34 zł
- dotacja przedmiotowa (na remonty) 8.050.000,00 zł
- celowa na dofinansowanie kosztów realizacji  
 inwestycji – budynek mieszkalny ul. Kolejowa  1.015.734,34 zł 
 
III. Instytucje kultury 10.787.100,00 zł 

Lp. Instytycja kultury Kwota dotacji
1. DOM KULTURY BOGUSZOWICE 733 500,00
2. DOM KULTURY CHWAŁOWICE 769 000,00
3. DOM KULTURY NIEDOBCZYCE 793 000,00
4. DOMU KULTURY NIEWIADOM 423 100,00
5. MUZEUM 1 263 900,00

6. POWIATOWA I MIEJSKA 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA 4 238 900,00

7. RYBNICKIE CENTRUM KULTURY 2 565 700,00
 
IV. Publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki 
oświatowo–wychowawcze prowadzone przez podmioty 
nienależące do sektora finansów publicznych  7.412.412,00 zł

Lp. Rodzaj placówki Kwota dotacji
1. SZKOŁY PODSTAWOWE 342 051,00

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE  
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 23 400,00

3. PRZEDSZKOLA 204 711,00
4. GIMNAZJA 1 935 928,00
5. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 470 097,00
6. SZKOŁY ZAWODOWE 2 301 924,00
7. INTERNATY I BURSY SZKOLNE 134 301,00

 
V. Podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych (stowarzyszenia, kluby, związki, fundacje, parafie)  
  4.186.514,75 zł

Lp. Realizowane zadania Kwota dotacji

1. UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI
- organizacja imprez turystycznych

7 000,00

2.

DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI 
EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA 
KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY 
MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI

30 000,00

3. RATOWNICTWO WODNE 20 000,00

4.
DOFINANSOWANIE OPŁAT ZA ME-
DIA ORAZ KOSZTÓW REMONTÓW 
BIEŻĄCYCH  
– Rybnicki Ośrodek Naukowo–Dydaktyczny

450 000,00

5. ZWALCZANIE NARKOMANII 478 000,00

6.
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLI-
ZMOWI – profilaktyka, rozwiązywanie pro-
blemów alkoholowych

660 200,00

7. PROFILAKTYKA ORAZ
REHABILITACJA ZDROWOTNA 89 997,84

8.
PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO 
DOMU SAMOPOMOCY W RYBNIKU 
PRZY ULICY KARŁOWICZA 48

408 849,00

9. PROJEKT „Przekroczyć próg”- Polski 
Związek Niewidomych – Okręg Śląski 97 591,67

10. OPIEKA SPOŁECZNA
– realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej 144 064,78

11.

REHABILITACJA ZAWODOWA  
I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
– dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej 
nr 2 w Rybniku przy ul. Andersa 14

136 452,00

12.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO – działalność kulturalna 
oraz organizacja imprez kulturalnych – nagrody 
Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie kultury 

306 316,38
299 916,38

6 400,00

13.
KULTURA FIZYCZNA  I SPORT – 
działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży 
oraz  organizacja imprez rekreacyjnych 

1 358 043,08

VI. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli w innych miastach 
za dzieci uczęszczające z terenu Rybnika 32.443,96 zł

VII. Dotacje dla powiatów za dzieci z terenu miasta Rybnika 
przebywające w placówkach opiekuńczo–wychowawczych 
oraz rodzinach zastępczych 1.704.214,28 zł

VIII. Dotacja dla Powiatu Rybnickiego na współfinansowanie 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów  55.000,00 zł 

IX. Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych  110.000,00 zł
X. Pomoc finansowa dla gminy Kamień Pomorski dla 

poszkodowanych w wyniku pożaru budynku socjalnego
   30.000,00 zł
XI. Nagroda Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury dla 

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Rybniku
   3.200,00 zł
XII. Wpłaty na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji  

w Rybniku:
• dodatkowe patrole 49.960,00 zł
• paliwo 20.000,00 zł
• remont budynku sali gimanstycznej 65.000,00 zł
• zakup samochodów 40.000,00 zł

XIII. Wpłata na fundusz celowy Śląskiego Oddziału Straży 
Granicznej (paliwo) 1.000,00 zł

DOTACJE UDZIELONE Z GMINNEGO I POWIATOWEGO 
FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

WODNEJ W 2009 ROKU
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  6.997,53 zł
II. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych 530.663,00 zł 
 w tym m.in.: 

• dla dwóch wspólnot mieszkaniowych na termomodernizację bu-
dynków mieszkalnych i modernizację systemów grzewczych w bu-
dynkach mieszalnych  506.763,00 zł
• na dofinansowanie utylizacji azbestu dla dwóch spółdzielń i wspól-
noty mieszkaniowej 12.000,00 zł

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160 51



Gabinety
Le kar skie

Rybnik, ul. Reymonta 50 
(obok salonu hONDA)

Rejestracja od 14.00, 
tel. 32 432 77 94
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lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista urolog

uSG układu 

moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Urszula zimoń
Specjalista chirurg

chirurgia małoinwazyjna,

laseroterapia żylaków

tel. 602 759 931

lek. med. lidia kucza
Specjalista Laryngolog

uSG zatok, audiometr, 

videoendoskopia

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. aleksander gatnar
Specjalista chorób 

wewnętrznych

holter ekg, holter ciśnieniowy

tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr n. med. michał holecki
Leczenie otyłości, 

hiperlipidemii, 

chorób metabolicznych

tel. 502 271 221

lek. med. krzysztof Paruzel
Specjalista chirurgii Ogólnej

uSG, leczenie ran, 

laseroterapia żylaków

tel. 509 796 766

lek. med. nawar banout
Specjalista Ortopedii i traumatologii

uSG stawów biodrowych  

noworodków

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. tomasz Pawlikowski
Specjalista urolog

uSG układu 

moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. anna krzak-bieńkowska
Specjalista Położnictwa  

i Ginekologii

uSG, cytologia

tel. 660 461 402

lek. med. szymon chlubek
Specjalista Położnictwa  

i Ginekologii

uSG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. katarzyna Piasecka-lejtman
Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia,

korekcja zmarszczek

tel. 692 427 312

lek. med. Janusz bieńkowski
Specjalista chorób 

wewnętrznych

Kardiolog

tel. 660 461 382

dr n. med. maciej Świat
Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

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

NABÓR NON-STOP BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE

Rybnik, ul. Hibnera 41, tel. 032/422 44 34, 0693 55 49 30, 0601 83 78 15, 0667 030 353
www.republika.pl/centrummuzyczne

ZEsPOŁy WOKALNE: dZiECięCE i mŁOdZiEżOWE

TANiEC dysKOTEKOWy JUż Od 5 LAT
Kursy taneczne: 
tańce latynoamerykańskie i standardowe

4 GŁOsOWy CHÓR KOŚCiELNy „CANTATE dEO”  
w czwartek od 19:00

smERFETKOWO
2, 3, 4-latki ćwiczą 

z opiekunem
(muzyka i plastyka)

sTUdiO WOKALNE:  
śpiew solowy (emisja głosu,dykcja,solfeż, praca nad repertuarem wykonawczym)

NAUKA GRy NA RÓżNyCH iNsTRUmENTACH

Śląskie Centrum Muzyczne 
Szkoła Muzyczna – Muzyka i Ruch

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

44-200 Rybnik, 
ul. Rynek 12a

tel. 32/42 60 070, 
fax 32/ 43 32 160

www.rybnik.pl/gazeta

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń
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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

w w w. g e o c o m . n e t . p l

• wyposażenie placów zabaw
• akcesoria dla bibliotek i biur

• usługi w zakresie ochrony środowiska

zakład Mechaniczny w Jaworznie 
poleca:

43-605 Jaworzno, ul. Katowicka 50, tel. 32/615 58 79, www.zm-jaworzno.pl

44-200 Rybnik, 
ul. Rynek 12a

tel. 32/42 60 070, 
fax 32/ 43 32 160

www.rybnik.pl/gazeta

Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160 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 32/43 32 160

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), Małgorzata Tytko (stażystka)
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. 32/42 28 825, 32/42 60 070, fax 32 43 32 160
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)
Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków   

czynny w każdą środę w godz. 18.30–20.30. Szukasz pomocy? Przyjdź lub zadzwoń.  
Pomoc bezpłatna! Stowarzyszenie „Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl

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 
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
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czytaj na stronie 41.



• 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 wieku  
• 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

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

Gabinet Endokrynologiczny 
Franciszek Mazur

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

SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

RYBNIK, NA GÓRZE 8
ŻORY/RYNEK, KOŚCIUSZKI 1A

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1

RYBNIK, NA GÓRZE 8, REJESTRACJA: 506 387 385

P R A C O W N I A
DENSYTOMETRYCZNA

G A B I N E T 
O S T E O P O R O Z Y


