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Drodzy Rybniczanie,

O tym, jak ważny dla dalszego, nieprzerwanego rozwoju nie tylko Rybnika,  
ale i całej południowej części naszego województwa, jest sprawny i nowoczesny układ 
komunikacyjny, nikogo nie trzeba przekonywać. Przebiegająca w naszym bezpośred-
nim sąsiedztwie autostrada A1 to wielka szansa, nie tylko na usprawnienie ruchu  
w całej Aglomeracji Rybnickiej, ale przede wszystkim dodatkowy impuls rozwojowy dla 
położonych wzdłuż niej miast i gmin.

Tymczasem poddany konsultacjom społecznym projekt rozporządzenia Rady Mini-
strów, zmieniający rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych, przewidujący nie-
pobieranie opłat na kilku odcinkach autostrad, nie uwzględnia takiego rozwiązania na 
odcinku autostrady A1, od węzła Sośnica do granicy państwa, przebiegającej praktycznie 
w całości przez teren Aglomeracji Rybnickiej.

To niesprawiedliwe i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem rozwiązanie, jest tym bardziej 
krzywdzące dla naszego regionu, że w uzasadnieniu do projektu dotychczasowy przepis, jedynym kryte-
rium zwalniania poszczególnych fragmentach autostrad z opłat była bliskość największych aglomeracji, 
zamieszkiwanych przez ponad 600 tys. osób. A przecież autostrada A1 od węzła Dębieńsko do granicy 
państwa stanowi de facto drogę średnicową aglomeracji rybnickiej zamieszkałej przez ponad 650 tys. 
(!) mieszkańców – jesteśmy jednym  z największych ośrodków przemysłowych w kraju tworzonym przez 
wiele sąsiadujących bezpośrednio ze sobą miast i gmin. 

Niestety, po raz kolejny przekonujemy się, że z perspektywy Warszawy i podejmowanych tam decy-
zji, województwo śląskie zaczyna się i kończy na aglomeracji górnośląskiej… Takie myślenie przynieść 
może jednak fatalne skutki, wynikające z omijania naszej aglomeracji przez inwestorów, dla których 
przejazdy płatną autostradą okażą się zupełnie nieopłacalne. Naszemu subregionowi grozić może 
totalna marginalizacja. 

Dlatego nieprzerwanie, od dłuższego czasu podejmowane są, również przeze mnie, usilne próby 
dotarcia do ministra infrastruktury z naszymi argumentami – myślę, że odniosą one skutek.  

Szanowni Państwo, 
Starania o bezpłatne przejazdy autostradą to jednak nie jedyne wyzwanie, z jakim mierzy się w tej chwili 

Rybnik. Już wkrótce stanie bowiem przed naszym miastem zupełnie dla nas nowe doświadczenie, jakim 
będzie wielki koncert międzynarodowej gwiazdy. 13 czerwca na Stadionie Miejskim wystąpi światowej 
sławy artysta – Bryan Adams! Jego jedyny koncert w Polsce cieszyć się będzie bez wątpienia ogromnym 
zainteresowaniem fanów nie tylko z naszego kraju, ale i być może spoza granic. Gościnny Rybnik musi 
przygotować się zatem na przyjęcie kilkunastu tysięcy gości, prezentując się jednocześnie ze swej naj-
lepszej strony. To ogromna, niepowtarzalna szansa na promocję naszego miasta – nie zmarnujemy jej!  

 Z pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika
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Kolejny numer „GR” ukaże się 27 lutego br.
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Wydarzenie muzyczne!

Między Berlinem a Pragą

Bryan Adams w Rybniku!

13 czerwca, Stadion Miejski

Bilety: www.ticketpro.pl, Empik, Media Markt, Saturn



Na finiszu roku 2010 radni podjęli kilka ważnych decyzji, a najdłuższa dyskusja 
tego nienajdłuższego posiedzenia dotyczyła ulicy Sezamkowej, przy której chce za-
mieszkać kilka rodzin z Ochojca. Kontrowersje budziła nie tylko sama nazwa, ale 
również tryb jej nadania. Tym razem w „wolnych głosach” radni głosu nie zabrali. 

Sesja Rady Miasta, 29 grudnia

Ulica Sezamkowa również w Rybniku
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Krótko, acz treściwie
— Stopa bezrobocia w Rybniku wynosi 7,3%  

i jest jedną z najniższych w subregionie i woje-
wództwie — mówił w cyklicznej informacji  
o pracach w mieście prezydent. Adam Fudali 
zwrócił też uwagę, że w 2010 r. Powiatowy Urząd 
Pracy w Rybniku pozyskał prawie 18,5 mln zł 
na realizację aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu. Z tych środków udało się pomóc 
m.in. 375 osobom w uruchomieniu działalności 
gospodarczej (prawie 6,9 mln zł) oraz utworzyć 
201 nowych miejsc pracy (3,7 mln zł). Prezydent 
poinformował ponadto o pracach nad planem 
zamówień publicznych i podziałem budżetu na 
2011 rok (o czym w relacji z kolejnej sesji) oraz 
zachęcał wszystkich do udziału w koncertach  
i przedstawieniach jasełkowych zaplanowanych 
w ramach II Rybnickiego Bożego Narodzenia  
i Kolędowania (więcej na str. 17-19).

Budżet w porządku 
Zmiany w uchwale budżetowej na 2010 

rok są efektem „...porządkowania budżetu”, 
jak określił to referujący projekt skarbnik 
Bogusław Paszenda. Przyjrzyjmy się zatem 
wybranym zmianom… Ze względu na później-
sze zakończenie budowy III kwatery składowiska 
odpadów przy ul. Kolberga, o 546.960,14 zł 
zmniejszono dochody z tytułu składowania odpa-
dów. Ponadto, jak wynika z informacji udzielonej 
przez spółkę SEGO, ilość odpadów komunalnych 
przekazanych ze stacji segregacji na składowisko 
zmniejszyła się o połowę w stosunku do wcze-
śniejszych ustaleń. W 2010 r. nie rozpoczął też 
działalności zakład odzysku gruzu, nie będzie więc 
zakładanych dochodów z tego tytułu. 

Zmniejszono również prognozowane dochody  
z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (o 
1.250.000 zł), opłaty od posiadania psów (o 27.000 zł),  
opłaty targowej (o 95.000 zł) i opłaty za korzy-
stanie ze środowiska (1.000.000 zł). W związku 
z budową Obwodnicy Północnej na odcinku od 
ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. 
Rudzkiej i Podmiejskiej, zmniejszono planowane 
dochody z tytułu dotacji z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego o 7.082.833,38 zł oraz 
wydatki o 9.971.345,32 zł. Zmiany podyktowane 
były niższą wartością po przetargu na roboty bu-
dowlane w stosunku do wartości kosztorysowej 
(z prawie 26 mln zł do 12,6 mln zł) oraz zmianą 
dofinansowania z 65,18 % do 85%. Zmniejszono 
też planowane wydatki oraz dochody z tytułu 
dotacji na przebudowę ul. Żorskiej na odcinku od 

ronda Boguszowickiego do granic miasta. To efekt 
przedłużającej się procedury przetargowej, która 
wpłynęła na wydłużenie realizacji zadania do 2012 
r., a w związku z niższą wartością po przetargu 
(29.710.064,37 zł) w stosunku do wartości kosz-
torysowej robót budowlanych (59.843.520,51 zł)  
oraz zwiększeniem procentu dofinansowania  
(z 55,31% do 85%) dokonano zmian w nakładach 
na poszczególne lata. Powstałe oszczędności 
przeznaczono na wypłatę odszkodowań za grunt 
zajęty pod drogę i nadzór autorski oraz roboty 
dodatkowe. Franciszek Kurpanik z PO skomen-
tował informację o milionowych oszczędnościach 
przetargowych, które z jednej strony cieszą, z dru-
giej – napawają obawami o jakość robót: — Jeżeli 
firma wygrywa przetarg i proponuje wykonanie prac 
za cenę o wiele niższą od wartości kosztorysowej, 
tak jak to ma miejsce w przypadku przebudowy ul. 
Żorskiej, to taki stan rzeczy może dawać do myśle-
nia… — Podzielam pana obawy — odpowiadał 
prezydent tłumacząc jednak, że miasto nie ma 
na to wpływu, a wszystko odbywa się zgodnie  
z procedurami. — Takie jest prawo… I nie tylko 
pan ma w tej sprawie wątpliwości… 

Kolejne oszczędności, tym razem poczynione 
w związku z budową drogi łączącej tereny wokół 
obiektów sportowych hali widowiskowo-spor-
towej i krytej pływalni w Boguszowicach oraz 
powstałych w wyniku remontów obiektów oświa-
towych, zostaną przekazane na wymianę instalacji 
oświetleniowej w pomieszczeniach Warsztatów 
Terapii Zajęciowej nr 1 i wykonanie ogrzewa-
nia piwnic wraz z robotami towarzyszącymi  
w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 
,,Cogito Noster’’. W uchwale mowa była również 
o zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.065.306,62 zł, 
w tym m.in. na dopłaty do ceny za odprowadzanie 
ścieków i w związku z zawarciem porozumienia  
z Żorami w sprawie wypłaty odszkodowań za 
grunty zajęte pod budowę odcinka Regionalnej 
Drogi Pszczyna-Racibórz na terenie Żor. 

Radni wprowadzili też zmiany w wydatkach 
związanych z wieloletnimi programami inwestycyj-
nymi realizowanymi przez poszczególne wydziały 
UM. Zanim jednogłośnie przyjęto uchwałę, Piotr 
Kuczera (PO) i Zygmunt Gajda (BSR) nawią-
zali do przebudowy ul. Niepodległości, na którą 
zmniejszono wydatki o 1.535.595,93 zł, do kwoty 
2.445.378,10 zł. Zgodnie z planem, w 2011 r. po-
winien ruszyć II etap tej przebudowy, inwestycja 
ta ma jednak niewielkie szanse na dofinansowanie 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Prezydent zapowiedział, że bez 
środków zewnętrznych realizacja tego etapu, na 

którą zgodnie z kosztorysem potrzebne są środki 
w wysokości 12 mln zł, stoi pod znakiem zapytania. 
Mówił też o rozmowach z kopalnią na temat jej 
ewentualnego udziału w tej inwestycji, a w dalszej 
części dyskusji wyjaśnił radnemu Szymonowi 
Musiołowi (PO) szczegóły związane z budową 
kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. Żorskiej na 
potrzeby sieci szerokopasmowej, która ma zostać 
zrealizowana w 2011 r.   

Wydatki ustalone
Radni dyskutowali również nad ustaleniem 

wykazu wydatków w budżecie miasta na 
2010 r., które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego. Łącznie kwota wydatków niewyga-
sających wynosi 27 348 280, 86 zł (w tym wydatki 
majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne – po-
nad 16,9 mln zł, a wydatki rzeczowe – 10,4 mln zł).  
Ujęte w wykazie wydatki związane są m.in. z re-
alizacją umów zawartych w wyniku zakończonych 
przed końcem 2010 roku przetargów. 

W trakcie dyskusji nad uchwałą radny Broni-
sław Drabiniok (PO) dowiedział się od Janusza 
Kopera o zakresie prac remontowych nawierzchni 
na objeździe prowadzonym na czas przebudowy 
wiaduktu w ciągu ulicy Raciborskiej, o wymianie 
3 wiat przystankowych na ul. Raciborskiej, a także  
o 19 tys. zł na likwidację awarii kanalizacyjnej w ho-
telu „Arena” (przeznaczonego zresztą do sprzedaży 
– o czym później). Z kolei Henryk Ryszka (BSR) 
dopytywał o przebudowę odcinka ul. Kadłubka,  
o przesunięte na 2011 r. roboty związane z dalszym 
zagospodarowaniem terenu obok boiska „Orlik 
2012” w Niedobczycach (m.in. uruchomienie 
boiska dla trampkarzy, placu zabaw, ścieżki 
zdrowia, dwóch boisk do badmintona, likwi-
dacji betonowego ogrodzenia), a prezydent 
wyjaśniał, że pewne zadania nie zostały ujęte  
w wykazie wydatków niewygasających, ale zostały 
zaplanowane w nowym budżecie. Uchwałę przy-
jęto jednogłośnie. 

Roszady, roszady…
Komisje Rady Miasta pracują już w pełnych 

składach, a ostateczne decyzje podjęto jedno-
głośnie w czasie tego posiedzenia. Chęć pracy 
w Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego 
zadeklarował również Józef Skrzypiec (BSR),  
w Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa – Krzysz-
tof Szafraniec (PO), a z członkostwa w Komisji 
Zdrowia i Pomocy Społecznej zrezygnowała Anna 
Gruszka. Radna PiS-u zdecydowała się jednak na 
pracę w Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii 
i Rolnictwa. (Pełne składy komisji RD na str. 11). 

W związku z nową kadencją Rady Miasta 
zaistniała też konieczność delegowania dwóch 
radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku przy prezydencie. W wyniku wcze-
śniejszych uzgodnień ustalono, że zasiądzie  
w niej szef Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa 
Henryk Cebula (PiS) oraz przedstawiciel PO – 
Piotr Kuczera. Warto podkreślić, że kadencja 
tej komisji trwa 3 lata, a obecna skończy się  
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w marcu 2011 r. Radni zdecydowali też o składzie 
Komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego 
komunalizacji, której przewodniczącym został 
Stanisław Jaszczuk (PiS), a członkami: Henryk 
Wilk (BSR), Szymon Musioł (PO) oraz urzędnicy 
Wydziału Mienia: Jerzy Granek i Joanna Swadźba. 
Zanim jednak doszło do głosowania, B. Drabiniok 
dopytywał czy komisja wcześniej wybrała ze swo-
jego grona przewodniczącego, skoro już w samym 
projekcie uchwały przy nazwisku Stanisława Jasz-
czuka pojawiła się proponowana funkcja: — Kto  
o tym zdecydował? — pytał. — To efekt rozmów  
z poszczególnymi klubami — tłumaczył wicepre-
zydent Michał Śmigielski. — Padła propozycja, by 
przewodniczącym został prawnik. A w głosowaniu 
radni jednogłośnie poparli uchwałę.  

Otrzeźwienie (nadal) w Tychach
Radni wyrazili zgodę na zawarcie poro-

zumienia w sprawie powierzenia Tychom 
prowadzenia izby wytrzeźwień dla mieszkań-
ców Rybnika. 1 stycznia dotychczasowa izba wy-
trzeźwień, która świadczyła swoje usługi również 
dla naszego miasta, przekształciła się w jednostkę 
budżetową pod nazwą „Tyski zakład usług komu-
nalnych z siedzibą w Tychach”. Zaistniała więc 
konieczność zawarcia nowego porozumienia, 
które musi poprzedzić podjęcie odpowiedniej 
uchwały, którą radni przyjęli jednomyślnie. Za-
nim jednak doszło do głosowania, wiceprezydent 
Ewa Ryszka wyjaśniała, że Tychy wyraziły wolę 
kontynuacji współpracy na najkorzystniejszych 
dla naszego miasta warunkach. — Z usług tyskiej 
izby wytrzeźwień chce korzystać 17 gmin — mówiła 
wiceprezydent i odpowiadała na pytania radnego 
B. Drabinioka: — Dotychczas za pobyt jednej 
osoby miasto płaciło ok. 150 zł, a w 2010 roku, o ile 
dobrze pamiętam, trafiło tam ok. 300 nietrzeźwych 
rybniczan. Teraz za każdego nietrzeźwego, który 
trafi do izby i nie będzie w stanie zapłacić za pobyt 
(dotyczy to głównie osób bezdomnych i pozbawio-
nych dochodów), miasto zapłaci ok. 250 zł. 

„Sezamek” niezgody?
Rzadko się zdarza, by nadanie nazwy 

drodze wzbudziło tyle uwag, co  przypadek… 
ulicy Sezamkowej. Rzecz dotyczy drogi we-
wnętrznej przebiegającej przez nieruchomości 
położone w Ochojcu, stanowiące własność gminy 
i jednej z mieszkanek, która wystąpiła z wnioskiem  
o nadanie jej nazwy Sezamkowa. Propozycja 
spodobała się również pozostałym mieszkańcom, 
a we wniosku, który zacytowano w uzasadnieniu 
do projektu uchwały czytamy, że „Ulica Sezam-
kowa” to najpopularniejszy telewizyjny program 
edukacyjny, który od 1969 r. bawi i uczy dzieci 
na całym świecie. Obok wartości edukacyjnych 
promuje również postawy i zachowania związane 
z bezpieczeństwem, przyjaźnią, rodziną i dobrymi 
relacjami międzyludzkimi, a mieszkańcy chcą, by 
taka właśnie była „ich” ulica. Ta, jak przekonują 
wnioskodawcy, sympatyczna i łatwa do zapamię-
tania nazwa, ma być również ukłonem w stronę 

najmłodszych. Nie bez kozery, bo osoby budujące 
domy w tej właśnie okolicy to w większości ludzie 
młodzi, więc dzieci będą stanowiły znaczną grupę 
mieszkańców tej ulicy. — Dobrze jest, gdy miejsce 
zamieszkania kojarzy się z czymś dobrym i pozytyw-
nym — przekonywali autorzy wniosku.

Największe emocje wzbudziła droga, jaką prze-
szedł wniosek, zanim trafił pod obrady radnych, 
a kontrowersje starał się rozwiać wiceprezydent 
Michał Śmigielski: — Standardowa procedura 
mówi o tym, że wniosek mieszkańców kierowa-
ny jest do zaopiniowania przez Radę Dzielnicy.  
W tym konkretnym przypadku była to inicjatywa 10 
osób, które budują się przy tej drodze i wystąpiły do 
miasta o nadanie nazwy tejże ulicy, a „po drodze” 
zdobyły podpis przewodniczącego zarządu RD, który 
zaakceptował ten pomysł — tłumaczył wiceprezy-
dent. — Na początku pojawiały się dwie propozycje 
nazwy, ale ostatecznie zwyciężyła Sezamkowa  
i w tym konkretnym przypadku nie zwracaliśmy się 
ponownie o opinię do RD. W statucie istnieje zapis, 
że RD taką opinię może, ale nie musi wydać. Tłuma-
czenia nie przekonały B. Drabinioka, który mówił  
o „...bagatelizowaniu statutu RD”, bo uchwała 
czekała na przyjęcie od marca, był więc czas na 
ponowne odesłanie wniosku do zaakceptowania 
przez Radę Dzielnicy. Nie spodobała się mu rów-
nież sama nazwa – zdaniem radnego „...śmieszna” 
i „...niepoważna”, szczególnie w kontekście położo-
nej w pobliżu ulicy Św. Huberta. Skrytykował też 
pracę Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa, która 
uchwałę rozpatrywała aż na dwóch posiedzeniach: 
— Przekonałem się, że ta Rada nie jest w stanie pod-
jąć żadnych ważnych decyzji, bo wszyscy przyszli na 
spotkanie komisji nieprzygotowani. Wzięliśmy za to 
diety, a okazało się, że na chybcika trzeba było zwo-
ływać kolejne posiedzenie, które i tak mnie nie prze-
konało, bo przewodniczący zarządu RD mówił co 
innego, a wiceprezydent co innego — grzmiał radny 
PO. — Uważam więc, że skoro nie umiemy przyjąć 
najprostszej z uchwał i nadać imienia ulicy, to jak 
możemy podejmować uchwały cięższego kalibru? 
Michał Śmigielski: — Pan słuchał wybiórczo… 
Przewodniczący RD Ochojca mówił, że we wnio-
sku, który podpisał, nie została wprawdzie podana 
nazwy ulicy, ale w drugim dokumencie znalazło się 
dokładne uzasadnienie przyjęcia tej nazwy, które jest 
jednocześnie uzasadnieniem do uchwały, nad którą 
procedujemy. Powtarzam jeszcze raz: standardowo 
przy podejmowaniu uchwały w sprawie nadania 
nazwy ulicy zaciągana jest opinia RD, ale w tym 
konkretnym przypadku wniosek mieszkańców 
wpłynął już ze stosowną pieczątką Rady Dzielnicy. 
Z opinią B. Drabinioka nie zgodzili się też inni 
radni – H. Ryszka przekonywał, że komisja pracuje 
dobrze, a dodatkowe posiedzenie pozwoliło na 
poszerzenie wiedzy w tej sprawie, a St. Jaszczuk  
zaapelował do szefa klubu PO P. Kuczery, by ten 
zwrócił uwagę B. Drabiniokowi na sposób artyku-
łowania myśli. — Obraził pan tę Radę, sugerując, 
że nie jest ona w stanie podjąć żadnej decyzji… 
— mówił wiceprzewodniczący RM, a radny PO 
ripostował: — Mój kolega jest nauczycielem i z tego 
tytułu może mnie pouczać, ale ja posiadam wolny 

mandat i jestem wolnym człowiekiem… Jeżeli zaś 
idzie o przewodniczącego zarządu RD Ochojec, to 
przyznał on, że była rozmowa o nazwie, ale dotyczyła 
ona ulicy Jagodowej, a nie Sezamkowej. Zresztą nie 
jest istotne jak ta ulica będzie się nazywała. Istotny 
jest sposób procedowania nad jej przyjęciem. Nad 
tonem i sposobem wypowiedzi radnego PO ubole-
wał też szef Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa 
H. Cebula i przekonywał, że głos 10 mieszkańców, 
którzy wystąpili z wnioskiem, jest głosem najważ-
niejszym dla istoty całej sprawy: — Czy może być 
większa samorządność niż w tym właśnie przypadku, 
gdy mieszkańcy tej ulicy sami biorą sprawy w swoje 
ręce? — pytał. Zwrócił też uwagę na inny aspekt 
sprawy. — Zastanawiam się jak wygląda sytuacja  
w dzielnicy, w której przewodniczący zarządu RD 
podpisuje dokument, o którym szef Rady Dzielnicy 
nie ma pojęcia? Wywołany do tablicy przewod-
niczący RD Ochojec, a jednocześnie radny PO 
Krzysztof Szafraniec zaapelował o jak najszyb-
sze przyjęcie nazwy, bo wniosek w tej sprawie 
przeleżał w UM aż 10 miesięcy. Wyjaśniał też 
skąd wzięło się całe zamieszanie: — Chcieliśmy  
w Ochojcu nadawać nazwy ulic w sposób logiczny 
– jeżeli droga kieruje się na Pilchowice, to mamy ul. 
Pilchowicką, na Chwałęcice – Chwałęcicką, a ulice 
na osiedlu nazwano zgodnie z kluczem, nazwijmy to 
„krzaczasto-drzewiastym” – Wiklinowa, Kalinowa, 
czy Głogowa. I jako RD chcieliśmy ten system utrzy-
mać — mówił. — Nazwa ulicy to wprawdzie kwestia 
błaha, ale zostaje niemal na całe życie, a mamy już 
w Ochojcu taką ulicę, z której mieszkańcy nie są za-
dowoleni – to ulica Pryszczyny. Radny zaapelował, 
by w przyszłości w podobnej kwestii zachowywać 
standardową procedurę, bo stosowne pismo do 
RD mogło doprowadzić do ponownych rozmów 
z autorami wniosku: — A wtedy zaproponowali-
byśmy alternatywną nazwę ulicy, która pasowałaby 
do logicznego klucza i być może udało by się nam 
do niej przekonać tych mieszkańców, bo to pomysł 
jednej osoby, która zebrała podpisy… — mówił. — 
Mnie się nazwa podoba i nie mam nic przeciwko. 
Chcieliśmy tylko zachować logikę…

Zanim radni przystąpili do głosowania, wice-
prezydent wyjaśniał jeszcze procedury wykupienia 
dwóch działek należących dotychczas do osoby 
prywatnej, a P. Kuczera zaapelował, by przy nada-
waniu nazw ulic pamiętać o osobach zasłużonych 
dla miasta. „Sezamkową” uchwałę przyjęto przy 
jednym głosie przeciwnym.   

Nieruchomości w ruchu
Tradycyjnie na każdym posiedzeniu po-

dejmowana jest uchwała w sprawie nabycia, 
zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste 
oraz wydzierżawienie nieruchomości, a tym 
razem najwięcej miejsca poświęcono terenom  
w Chwałęcicach, Kamieniu i działce zabu-
dowanej hotelem „Arena”. I tak radni wyrazili 
zgodę na nabycie od osoby fizycznej nieruchomości 
niezabudowanej położonej w pobliżu ulicy B. Cze-
cha w Chwałęcicach, stanowiącej drogę dojazdową. 
Nieruchomość ta nie nadaje się do samodzielnego 



Tego jeszcze w ciągu minionego 20-lecia istnienia odrodzonego samorządu 
nie było – zaproponowany przez prezydenta budżet miasta na 2011 r. został 
uchwalony jednogłośnie i praktycznie bez szczególnej polemiki, będącej dotąd 
nieodłącznym elementem sesji budżetowych. Z oświadczenia opozycyjnego klubu 
Platformy Obywatelskiej płynie przekaz – poparliśmy, ale będziemy sprawdzać...

Sesja Rady Miasta – 30 grudnia 2010 r.

Budżet przyjęty jednogłośnie!
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zagospodarowania, a została oddzielona od prywatnej 
nieruchomości w związku z jej podziałem. Radni opozy-
cji z ulgą przyjęli wiadomość o zamiarze sprzedaży w dro-
dze przetargu hotelu „Arena” obok stadionu przy ul. Gli-
wickiej, a P. Kuczera pytał kiedy RM pozna „...rachunek  
zysków i strat” związanych z tą inwestycją. M. Śmigielski 
zauważył, że przedmiotowa uchwała dotyczy sprzedaży 
mienia, a do jej rozpoczęcia konieczna jest uchwała 
rady. Potem następuje wycena działki, a dopiero później 
przetarg i sprzedaż: — Procedury wynikają z przepisów  
i potrwają minimum pół roku — mówił. Z kolei prezydent 
A. Fudali przekonywał, że kluczowe znaczenie będzie 
mieć… gospodarka rynkowa: — Jeżeli biegły oszacuje 
budynek, dajmy na to, na 1 mln zł, a my, bilansując zyski 
i straty, będziemy chcieli dostać 10 mln zł, to powinniśmy 
jeszcze pamiętać, że musi znaleźć się ktoś kto zechce kupić 
obiekt po takiej cenie. Ale może też zdarzyć się i tak, że  
z uwagi na wielu licytujących cena dojdzie nawet do 25 mln zł  
— mówił. — Jeżeli podejrzewacie państwo, że chcemy 
tę nieruchomość sprzedać jak najtaniej, to zapewniam, 
że tak nie jest! Radni zaakceptowali też propozycję wy-
dzierżawienia w drodze przetargu na okres 10 lat części  
nieruchomości gminnej na terenie MOSiR-u w Kamieniu  
przy ul. Hotelowej, z przeznaczeniem na zagospoda-
rowanie turystyczno-sportowo-rekreacyjne z funkcją 
edukacyjną. Benedykt Kołodziejczyk (PO) pytał, czy 
pojawił się ktoś zainteresowany wizją rozwoju tego te-
renu. — Od czegoś trzeba zacząć, by teren ten przywrócić 
do życia… — wyjaśniał M. Śmigielski, przypominając 
koncepcję zagospodarowania i modernizacji ośrodka 
MOSiR w Kamieniu (dostępną również na stronach 
internetowych miasta). — Próbujemy znaleźć takie 
rozwiązanie, które nie zablokuje funkcji sportowo – rekre-
acyjnych, ale jednocześnie da potencjalnemu inwestorowi 
poważny obszar do zagospodarowania i pozwoli mu na 
przedstawienie konkretnej koncepcji dla tego terenu.  
A radni zgodzili się, że kolejność – najpierw koncepcja 
potem zagospodarowanie – jest słuszna, a całą uchwałę 
przyjęto przy 3 głosach wstrzymujących się.

Aportem do PWiK
To nie pierwsza, ale wszystko wskazuje na to, że 

ostatnia, z cyklu uchwał przyjmowanych jeszcze 
przez poprzednią RM, a dotyczących przekaza-
nia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji 
majątku wytworzonego w ramach budowy sieci 
kanalizacyjnej oraz objęcia nowo powstałych udzia-
łów. Jak przypomniał Janusz Koper, to wymóg Komisji 
Europejskiej i konieczność przestrzegania zasady „za-
nieczyszczający płaci”, a uchwała, którą radni przyjęli 
jednogłośnie, dotyczyła urządzeń kanalizacji sanitarnej  
w dzielnicy Niedobczyce – dwóch studni i agregatu prą-
dotwórczego. W trakcie końcowego rozliczania kontrak-
tów zrealizowanych w ramach projektu ISPA/FS okazało 
się bowiem, że przekazane obiekty w dzielnicy Niedo-
bczyce są niedoszacowane. W związku z tym konieczna 
okazała się korekta jednej z faktur polegająca na zwięk-
szeniu (doszacowaniu) wartości przekazanych środków  
o kwotę 2.651.000 zł oraz na przekazaniu w formie apor-
tu rzeczowego urządzeń kanalizacji sanitarnej o wartości 
93.500 zł. Wniesienie aportu pozwoli na objęcie przez 
miasto 5.489 nowo powstałych udziałów w podwyższo-
nym kapitale zakładowym spółki.                                  (S)

Nim jednak ten fakt nastąpił, prezydent 
Adam Fudali w ramach tradycyjnych infor-
macji o sprawach bieżących, przedstawił 
plany modernizacji czterech „familoków” 
przy ul. Andersa (nr 38, 40, 42 i 44) w Nie-
dobczycach, w których powstaną mieszkania 
socjalne. Wartość tej inwestycji, rozłożonej 
na 2011 i 2012 rok, wyniesie 2,7 mln zł,  
z czego 30% (ok. 800 tys. zł) stanowi dofinan-
sowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, 
pozostała kwota pochodzić będzie z miejskiej 
kasy. Mieszkania muszą zostać przebudo-
wane i wyposażone m.in. w węzeł sanitarny. 
Po remoncie standard mieszkań socjalnych, 
przeznaczonych głównie dla lokatorów 
zagrożonych eksmisją, niejednokrotnie 
przewyższa standard lokali komunalnych, 
co jest pewnego rodzaju paradoksem. Przy 
okazji prezydent zwrócił uwagę, jak wielkim 
problemem dla samorządów jest zarządzanie 
komunalnym zasobem mieszkaniowym, naj-
częściej mocno zdegradowanym. Wyraził też 
zdanie, że istnieje potrzeba przeznaczenia 
części środków unijnych z perspektywy finan-
sowej 2014-2020 na pomoc dla samorządów, 
by mogły się z tym problemem uporać. To 
zadanie dla naszych europosłów, by za takim 
rozwiązaniem lobbowali, dotąd nie ogło-
szono bowiem żadnego programu unijnego, 
który proponowałby współfinansowanie 
podobnych, tak istotnych społecznie, pro-
jektów. Prezydent poinformował również, 
że ulga podatkowa w zamian za remont 
śródmiejskich kamienic nadal cieszy się 
powodzeniem, a do miasta wpłynął właśnie 
27 wniosek.

                  

Wieloletnie prognozy finansowe
Nim przystąpiono do omawiania bu-

dżetu na rok 2011, skarbnik Bogusław 
Paszenda przedstawił projekt uchwały  
w sprawie wieloletniej prognozy finan-
sowej – w przypadku naszego miasta 
– do 2022 roku. Konieczność jej podjęcia 
związana jest z wytycznymi nowej ustawy o fi-
nansach publicznych. Prognoza jest związana 
z uchwałą budżetową i ma określić program 
finansowy gminy do dnia spłaty ostatniej 
raty zaciągniętych kredytów. W wieloletniej  
prognozie finansowej zapisano planowane 
dochody i wydatki do 2022 r., przy uwzględ-
nieniu odpowiedniej waloryzacji wskaźników 
i korekt, a w zadaniach i inwestycjach – m.in. 

w oparciu o harmonogram wnioskowania 
o współfinansowanie czy refundacje ze 
środków zewnętrznych. Zgodnie z zapisami 
nowej ustawy, budżet podzielony jest na 
część dotyczącą wydatków i dochodów bie-
żących oraz część inwestycyjną. Wydatków 
bieżących nie można finansować z kredy-
tów, dlatego tak ważna jest wysokość tzw. 
nadwyżki budżetowej, czyli różnicy między 
dochodami a wydatkami bieżącymi. Im jest 
ona większa, tym lepiej dla budżetu. Warto 
dodać, że niektóre gminy mają obowiązek 
przedstawiania prognozy finansowej na-
wet na 30 lat do przodu, co związane jest  
z płatnościami zaciągniętych zobowiązań 
finansowych. Uchwała dotycząca wieloletniej 
prognozy finansowej wymaga opinii Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej. W przypadku 
Rybnika opinia ta była pozytywna, a odczytał 
ją prezydent A. Fudali. 

O uszczegółowienie kwestii dochodów 
własnych gminy w roku 2012 (chodziło 
o ugodę w sprawie wierzytelności firmy 
PRInż.) prosił radny Bronisław Drabiniok 
(PO), zaś radna Krystyna Stokłosa (PO) 
wyraziła zdanie, że dochody na rok 2011 
zostały w dokumencie znacznie zaniżone, 
a na jej opinię wpłynęła analiza zmian  
w budżecie na rok 2010. Prezydent wyjaśnił, 
że zapisane kwoty wynikają m.in. z przyjętych 
stawek podatkowych, co ma przełożenie na 
wpływy do budżetu. Cała uchwała została 
przez radnych przyjęta jednogłośnie.

 

Budżet na tak!
Projekt uchwały w sprawie budżetu 

miasta na 2011 r. w ogólnym zarysie 
przedstawił skarbnik B. Paszenda, a omó-
wił, z wykorzystaniem prezentacji graficz-
nej, prezydent Adam Fudali. (Prezentacja 
dostępna jest na stronie www.rybnik.eu, zaś 
omówienie budżetu publikujemy na str. 49-51).

Dochody miasta zaplanowano na poziomie 
561.010.869,69 zł, zaś wydatki w wysoko-
ści 593.011.643,46 zł, a deficyt wyniesie 
32.000.773,77 zł. Priorytetem pozostaną drogi 
czyli dalsze usprawnianie ruchu tranzytowego  
i kontynuacja rozbudowy układu drogo-
wego miasta, na co przeznaczone zostanie 
112.502.831,56 zł. Kolejny priorytet to pozy-
skiwanie środków zewnętrznych na poziomie 
prawie 65 mln zł. Do znanych nam już z lat 
poprzednich priorytetów doszło... oszczędzanie.
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Przedstawiona została struktura dochodów, 
w tym zaplanowane dotacje z funduszy unijnych 
(ponad 11%) i inne środki zewnętrzne. Wy-
datki bieżące stanowią prawie 81% wszystkich 
wydatków, na inwestycje zaplanowano wydać 
ok. 113,3 mln zł (19,11% całości wydatków).  
W strukturze wydatków największy „kawałek 
tortu” przeznaczony jest tradycyjnie na eduka-
cję (33%). Dodać trzeba, że ogółem wydatki na 
oświatę wyniosą ponad 205 mln zł, zaś część 
oświatowa subwencji ogólnej to kwota w wy-
sokości 129,7 mln zł. Miasto dopłaci do zadań 
finansowanych z subwencji oświatowej prawie 
27,5 mln zł. Dodatkowo ze środków własnych 
planuje się ponieść wydatki w kwocie 41,9 mln 
zł, w tym m.in. na finansowanie przedszkoli 
– ponad 27,8 mln zł (zadanie własne gminy) 
oraz na remonty i inwestycje w placówkach 
oświatowych – ponad 6,6 mln zł.

Na inwestycyjne zadania wieloletnie prze-
znaczono prawie 92,8 mln zł. Jest wśród nich 
m.in. przebudowa Drogi  Krajowej nr 78, 
modernizacja Drogi Wojewódzkiej nr 935 (ul. 
Żorska) wraz z budową obwodnic, kontynuacja 
robót drogowych w Kłokocinie, a także opra-
cowanie dokumentacji technicznej na budowę 
Regionalnej Drogi Pszczyna-Racibórz. Zada-
nia jednoroczne to m.in. II etap przebudowy 
ul. Niepodległości wraz z mostem, budowa 
dróg w dzielnicy Orzepowice czy przebudowa 
ul. Rudzkiej. Wśród zadań „okołodrogowych” 
jest m.in. modernizacja sygnalizacji świetlnej 
na kilku skrzyżowaniach, zgodnie z nowymi 
wytycznymi ustawowymi. 

Po omówieniu budżetu prezydent odczytał 
dwie uchwały RIO, która pozytywnie zaopinio-
wała sam projekt, a także możliwości pokrycia 
deficytu. Odniosła się również do wskaźników: 
zadłużenia w wysokości 29,02% (max. 60% 
dochodów) oraz obsługi długu wynoszącego 
5,16% (max.15%). 

Jako pierwszy opinię o budżecie na 2011 r. 
przedstawił szef klubu Platformy Obywatelskiej 
radny Piotr Kuczera, zapowiadając, że opozy-
cja budżet poprze, co zostało przyjęte przez 
koalicyjnych radnych z niejakim zdziwieniem, 
ale i zadowoleniem, o czym świadczyły gromkie 
brawa. (Opinie wszystkich klubów publikujemy 
na str. 9-10). Po prezentacji swoich opinii po-
dobne deklaracje złożyli przewodniczący klubu 
Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Jaszczuk, 
przewodniczący klubu Bloku Samorządowego 
Rybnik Jan Mura oraz radny Leszek Kuśka, re-
prezentujący ugrupowanie Samorządny Rybnik 
2010. Radna PO K. Stokłosa zapowiedziała, że 
mimo głosu oddanego za budżetem, będzie się 
wnikliwie przypatrywać jego realizacji i analizo-
wać wszystkie związane z nim działania władzy 
wykonawczej. Do dyskusji włączył się również 
radny Bronisław Drabiniok (PO), zaniepoko-
jony brakiem w budżecie środków na realizację 
zadań, głównie drogowych i odwodnieniowych, 
w dzielnicy Zebrzydowice. Radny Benedykt 
Kołodziejczyk (PO), w kontekście uchylonej 

poprzez wyrok sądu administracyjnego uchwały 
o wprowadzeniu strefy ograniczonego użyt-
kowania wzdłuż zmodernizowanej DK 78 (ul. 
Gliwicka), pytał czy przed zamontowaniem 
kosztownego ekranu dźwiękochłonnego przy 
Zespole Szkół nr 1 (im. Powstańców Śl.) przy 
ul. Chrobrego, było rozważane uszczelnienie 
okien, szczególnie, że podobny ekran zamon-
towany zostanie też przed Szkołą Podstawową 
nr 6 na Zamysłowie w związku z planowaną 
modernizacją ul. Wodzisławskiej. Zgodnie  
z odpowiedzią pełnomocnika Janusza Kopera, 
taka możliwość istnieje, ale tylko w przypadku, 
gdyby ekrany nie spełniły swojej funkcji czyli nie 
redukowały hałasu do określonego przepisami 
poziomu. Radny prosił też o wyjaśnienie dotyczą-
ce własności działek w Orzepowicach, gdzie pla-
nowana jest budowa dróg na terenach przygoto-
wywanych pod budownictwo wielorodzinne. Jak 
mówił prezydent, to zobowiązania wobec miesz-
kańców, którzy zostali wywłaszczeni w związku  
z budową obwodnicy, a tereny są miejskie. Radny 
Henryk Ryszka (BSR) nawiązał do informacji  
o remoncie budynków przy ul. Andersa i zwrócił 
uwagę na potrzebę wyegzekwowania należnych 
środków finansowych od kop. „Marcel” za szkody 
górnicze. Jak stwierdził w odpowiedzi prezydent, 
odszkodowanie od kopalni zostało włączone do 
montażu finansowego tego remontu i w jego  
wyegzekwowaniu liczy na pomoc radnych. 
H. Ryszka pytał też o przyszłą naprawę dróg 
wykorzystanych jako objazdy w związku  
z planowaną modernizacją ul. Wodzisławskiej. 
W odpowiedzi usłyszał, że naprawa szkód  
w infrastrukturze drogowej to oczywistość. Radny 
pytał też o dokładny przebieg rybnickiego od-
cinka planowanej drogi Pszczyna-Racibórz, by 
mieszkańcy z wyprzedzeniem mieli świadomość 
ewentualnych wywłaszczeń. Prezydent szerzej 
omówił problem budowy tej drogi, która może 
zostać zbudowana tylko jako zadanie z budżetu 
państwa. (Więcej na str. 13). Samorządy już 
się do tej inwestycji przygotowują (jak choćby 
opracowanie dokumentacji technicznej odcinka 
rybnickiego) i istnieje realna szansa, by pozyskać 
na nią pieniądze, również unijne z perspektywy 
finansowej 2013-2020. O dokładnym przebiegu 
drogi przez Rybnik będzie można mówić za jakiś 
czas, ale już wiadomo, że  szacunkowa kwota 
wykupów wyniesie ok. 70 mln zł, co świadczy  
o skali przedsięwzięcia. Leszek Kuśka (SR), choć 
jako jedyny radny nie może stworzyć klubu, ale 
również swoją opinię o budżecie wyraził, po-
dobnie jak pozostałe kluby – pozytywną... Dodał 
też kilka pytań dotyczących dróg: ewentualnej 
modernizacji ul. Szybowcowej jako ważnego 
łącznika między Gotartowicami i Kłokocinem 
oraz losu wniosków rad dzielnic o drobne 
roboty drogowe. Radny Krzysztof Szafraniec 
(PO) upomniał się o realizację potrzeb dzielnic 
północnych, sugerując, że w budżecie na 2011 r.  
o nich zapomniano. Nawiązał też do plano-
wanej modernizacji DK 78 na odcinku ul. 
Wodzisławskiej, zwracając uwagę, że pewnych 

poprawek wymaga ta sama, zmodernizowana 
już droga w kierunku na Gliwice, m.in. w dziel-
nicy Ochojec i czy jest możliwe, by sfinansować 
je ze środków przeznaczonych na remont ul. 
Wodzisławskiej. Prezydent taką możliwość 
wykluczył, bo roboty wykonywane są zgodnie  
z dokumentacją techniczną obejmującą konkret-
ne zadanie, zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych. Przy okazji przypomniał ogromny 
zakres prac związanych z modernizacją kolejnego 
odcinka DK 78, a także szereg inwestycji, jakie  
w ciągu ostatniego 10-lecia zrealizowano  
w Ochojcu, dodając półżartem, że dzielnica 
„wybrała” już przeznaczone dla niej środki co naj-
mniej do roku...2050. Radny K. Szafraniec pytał 
też czy prezydent nie boi się prób nacisków rad-
nych na wykorzystanie zaplanowanej w budżecie 
rezerwy na różne inwestycje w dzielnicach – pre-
zydent tłumaczył, że rezerwa, choć kusi, jest prze-
znaczona głównie na wkład własny miasta w razie 
możliwości pozyskania środków zewnętrznych na 
inwestycje. W kontekście drugiego dużego zada-
nia drogowego – remontu ul. Żorskiej – o środki 
na przygotowanie ulic Wolnej i Gotartowickiej do 
większych obciążeń z racji objazdów pytał radny 
Szymon Musioł (PO), zwracając uwagę na ich 
bardzo zły stan techniczny. Prezydent przyznał, 
że nie jest zadowolony z jakości robót drogowych 
w mieście i zapowiedział, że ta sytuacja musi 
się poprawić. Jednak całkowite odtworzenie 
drogi z odpowiednim podkładem jest niezwykle 
kosztowne. Mówił też o spustoszeniu jakie czyni 
sól, dzięki której drogi są wprawdzie czarne, ale 
szybciej wymagają remontu. Jeśli chodzi o stan 
dróg w mieście, potrzeby są ogromne, trzeba 
jednak mieć świadomość możliwości finansowych 
miasta. Dyskusję zakończył, również tematem 
drogowym, radny Józef Skrzypiec (BSR), infor-
mując, że budowa Obwiedni Płn. jest zaawanso-
wana w ok. 60% i była to odpowiedź dla radnego  
H. Ryszki, który w swojej wypowiedzi stwierdził, 
że droga ta jest już ukończona.     

Prezydent Fudali wrócił do deklaracji klu-
bów o głosowaniu za budżetem, dziękując 
wszystkim radnym, a szczególnie klubowi PO, 
podkreślając, że zaciąga u radnych kredyt za-
ufania, który będzie musiał spłacić poprzez rze-
telną realizację budżetu. Nawiązał też do słów  
K. Stokłosowej i zachęcał opozycję do patrze-
nia na ręce oraz kontroli finansów miasta,  
a radnej podziękował za cenne uwagi na forum 
Komisji Finansów, w czasie prac nad budżetem.

Zgodnie z przedstawionymi deklara-
cjami wszystkich klubów budżet został 
przyjęty jednogłośnie!

Eko-pożyczka 
Również liczbą 25 głosów „za” radni 

przyjęli uchwałę o zaciągnięciu pożyczki  
w wysokości 750 tys. zł na realizację pro-
gramu ograniczania niskiej emisji.                               

Środki te zostaną przeznaczone na dofinanso-
wanie w 50%  instalacji kolektorów słonecznych  
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w budynkach mieszkalnych, głównie w celu uzy-
skania ciepłej wody oraz wspomagania systemu 
grzewczego, jednak nie więcej niż 7,5 tys. zł.  
Resztę kosztów pokryją mieszkańcy Rybnika, 
którzy podjęli decyzję o przystąpieniu do 
tego przedsięwzięcia. Program ograniczenia 
niskiej emisji jest częścią szerszego programu 
ochrony środowiska Rybnika. Planuje się, że 
w 2011 r. baterie słoneczne pojawią się na 100 
budynkach.

Pytania, interpelacje…
Mogło się wydawać, że wzorem sesji  

z dnia poprzedniego, radni odpuszczą sobie 
ostatni, najbardziej pojemny, punkt sesji. 
Okazało się jednak, że pytań i oświadczeń 
nagromadziło się w przeddzień Nowego 
Roku co niemiara…  Jak można się było spo-
dziewać, większość tematów dotyczyła stanu 
dróg: radni Drabiniok i Kurpanik zwrócili uwa-
gę na katastrofalny stan ul. Pod Lasem, której 
remont był wielokrotnie przesuwany. Radny  
z Zebrzydowic dodał, że w „agonalnym stanie” 
jest również ul. Zebrzydowicka, przedstawił 
też własny sposób na rozłożenie ruchu czyli 
wyremontowanie, a potem wykorzystanie dróg 
lokalnych jako skróty, a swoje propozycje na 
swoiste „bypassy” podał też radny J. Skrzypiec.      

J. Koper zgodził się, że wykorzystywana 
do niedawna jako objazd ul. Zebrzydowicka 
wymaga remontu, poinformował też, że jest 
opracowywany projekt remontu ul. Pod Lasem. 
Przypomniał, że miasto zarządza 507 km dróg, 
w większości starych, bez odpowiedniej podbu-
dowy. Powierzchowne remonty czyli frezowanie 
i położenie dywanika asfaltowego odbijają się 
na jakości dróg, dlatego potrzebne są dogłębne 
modernizacje, które dłużej niż kilka lat wytrzy-
mywałyby duże obciążenia ruchu kołowego. 
A to jest kosztowne i wymaga czasu. Radny 
M. Chmieliński wspomniał o możliwościach 
zastosowania tańszych niż kostka technologii 
budowy chodników oraz wykorzystywanie 
recyklingu do podbudowy dróg. Radna Anna 
Gruszka (PiS) złożyła wniosek o instalację 
sygnalizacji świetlnej na przycisk na przejściu 
dla pieszych na skrzyżowaniu przy zjeździe 
do Tesco i Praktikera, bo osoby piesze mają 
tam duże problemy z pokonaniem przejścia. 
W odpowiedzi prezydent A. Fudali przyznał, 
że sytuacja w tym miejscu wymaga bardziej 
kompleksowych rozwiązań, bo funkcjonowanie 
zlokalizowanych tam dwu wielkich centrów 
handlowych jest niemożliwe bez udrożnienia 
ruchu. Sprawa jest w toku i prowadzone są 
rozmowy z przedstawicielami marketów, które 
powinny wziąć na siebie koszty, a przynajmniej 
dużą ich część, zmiany organizacji ruchu w tym 
newralgicznym miejscu.  

Radny Fr. Kurpanik wrócił do sprawy wy-
nagrodzenia dla prezydenta miasta uchwalo-
nego na sesji RM 10 grudnia ub.r. i porównań 

do zdecydowanie wyższego wynagrodzenia 
prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji. W związku z tym złożył interpelację, 
w której zadał pytania o uposażenie prezesa 
PWiK, liczbę przedstawicieli miasta w Radzie 
Nadzorczej tej spółki i ilość w niej udziałów 
miasta. Radny chce również poznać płace 
dyrektorów i, dla porównania, pracowników 
fizycznych, jednostek miejskich, a także inne 
szczegóły polityki płacowej miasta. Ale wrócił 
też do wystąpienia prezydenta po zaprzysię-
żeniu, zarzucając mu hipokryzję, gdyż mimo 
słów o dialogu i współpracy z opozycją, ko-
alicja wszystkie funkcje (wiceprzewodniczący, 
szefowie komisji branżowych) zarezerwowała 
dla siebie. Przewodniczący RM A. Wojaczek 
przypomniał, że to radni, a nie prezydent, tak 
zdecydowali w głosowaniu. Do tej polemiki 
włączyli się prezydent A. Fudali, prosząc  
o doprecyzowanie zarzutów, a także radny  
St. Jaszczuk.

Tematem drugiej polemiki była… nasza ga-
zeta, a właściwie akapit w artykule o wyborach, 
w którym stwierdziliśmy, że (…) Rybniczanie 
(…) nie wybrali POwiewu świeżości, ale poparli 
to, co znane i pewne, stawiając na wieloletnie 
doświadczenie… Radny Wojciech Kiljańczyk 
(PO) zwrócił nam uwagę na brak w tekście  
obiektywizmu i wykorzystywanie „GR” do 
uprawiania polityki. Do dyskusji włączył się St. 
Jaszczuk, przypominając radnemu Kiljańczyko-
wi, że kilka stron dalej zamieściliśmy rozmowę 
z nim jako najmłodszym radnym, co koalicja też 
może odebrać jako brak obiektywizmu. Wrócił 
też do debaty wyborczej zorganizowanej przez 
CRIS, którego szef, w razie zwycięstwa PO, 
miał zostać wiceprezydentem Rybnika. I w tym 
fakcie też nie dopatrzył się obiektywizmu….

A. Gruszka pytała o postęp w sprawie planów 
angielskiego filantropa Lena Curtisa, który jest 
zainteresowany lokalizacją w Rybniku ośrodka 
dla osób niepełnosprawnych. Jak odpowiedział 
prezydent, miasto musi znać więcej szczegółów, 
by spełnione zostały warunki formalno-prawne 
związane z taką współpracą. I choć prezydent 
nie wyklucza jej podjęcia, zdaje sobie sprawę, 
że rzeczywistość prawna w naszych krajach jest 
różna, a znaków zapytania o formę takiego 
przedsięwzięcia jest więcej niż faktów. Przy-
pomniał też, że w zakresie opieki społecznej 
miasto realizuje wiele zadań wręcz przykła-
dowo. Wiceprezydent Ewa Ryszka uzupełniła  
o kilka faktów okoliczności nawiązania kontak-
tu z L. Curtisem i współpracę ze stowarzysze-
niem „Oligos”, prowadzącym Środowiskowy 
Dom Pomocy przy ul. Karłowicza, gdzie 
planowany hostel przekształcono w dom dla 
nieletnich matek, bo takie były potrzeby.   

K. Szafraniec pytał o ewentualność wpro-
wadzenia zmian w studium zagospodarowania 
przestrzennego, a w odpowiedzi wiceprezydent 
Michał Śmigielski przypomniał zmiany punkto-
we, jakie poczyniono w studium w ub. kadencji 
w związku z planami rozbudowy elektrowni 

„Rybnik”. W związku z dynamiczną sytuacją 
inwestycyjną, zmiany w studium i planie są 
możliwe, a kiedy zostaną wprowadzone, 
nastąpi ponowne wyłożenie publiczne tych 
dokumentów. 

Do planowanych inwestycji nawiązał też 
radny L. Kuśka, pytając o przebieg betonowego 
pasa startowego, elementu planowanej rozbu-
dowy lotniska w Gortatowicach. Jak powiedział 
prezydent, istnieje koncepcja modernizacji 
gotartowickiego lotniska przygotowana przez 
Górnośląską Agencję Przekształceń Przed-
siębiorstw, a Rybnik w to przedsięwzięcie na 
pewno się włączy. Jednak to jeszcze dalekie 
plany, a przed ich realizacją miasto czeka wiele 
rozmów i konsultacji z mieszkańcami dzielnicy.   

Radny Dariusz Laska (PO) pytał, czy orga-
nizacje pozarządowe będą miały jeszcze okazję 
wziąć udział w konkursie ofert na realizację 
zadań publicznych - jak powiedział prezydent, 
zależy w jakiej dziedzinie, ale wszystko wska-
zuje na to, że II edycja konkursu będzie miała 
miejsce w czerwcu br. 

Radna Monika Krakowczyk-Piotrowska 
(PO) podzieliła się wnioskami, jakie wyciągnę-
ła ze spotkania z komendantem Straży Miej-
skiej. Radna uważa tę formację za przeinwe-
stowaną w sensie materialnym (nowa siedziba, 
liczba pojazdów), a niedoinwestowaną w etaty. 
Proponuje zatem, by SM …albo zlikwidować 
albo doinwestować czyli zatrudnić ludzi, którzy 
będą widoczni na ulicach. Jak mówiła radna, 
SM kojarzy się głównie z interwencjami wobec 
nieprawidłowo parkujących kierowców, a nie 
zapewnianiem mieszkańcom bezpieczeństwa. 
Radna skarżyła się również, że funkcjonariusze 
nie odpowiadają na wezwanie, co jej się zda-
rzyło. W odpowiedzi prezydent wyjaśnił, że od 
zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa jest 
policja, a SM czuwa nad porządkiem publicz-
nym. Wśród zadań SM są wprawdzie interwen-
cje związane ze złym parkowaniem, ale również 
sprawdzanie nieprawidłowości w pozbywaniu 
się śmieci przez mieszkańców, zwracanie uwagi 
właścicielom czworonogów itp., SM prowadzi 
więc działania, których policja na pewno nie 
podejmie. Do obsługi monitoringu, która 
według radnej jest niewystarczająca, zostaną 
przyjęte dodatkowo osoby niepełnosprawne. 
A poniesione na SM nakłady, jak choćby na 
nagrywanie każdej rozmowy, zwiększają efek-
tywność jej działań. 

A jako że sesja przypadła na przedostatni 
dzień roku, zakończyły ją życzenia noworoczne 
wszystkich szefów klubów, a także prezydenta 
Rybnika.  

(r)

Relacja z sesji, która odbyła się 26 stycznia,
ukaże się w lutowym numerze „GR”.

Kolejna sesja odbędzie się 23 lutego, 
o godz. 16.00 



BLOK SAMORZĄDOWY RYBNIK 
Jak co roku w grudniu uchwalamy budżet 

miasta Rybnika na następny rok. Dziś po 
raz pierwszy, zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych, z projektem uchwały w sprawie 
budżetu miasta, przedłożona została wie-
loletnia prognoza finansowa, obejmująca 
okres do 2022 roku. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Ka-
towicach dokonała analizy przedłożonych 
przez Prezydenta Miasta Rybnika projektów 
uchwał w sprawie budżetu miasta na 2011 
rok oraz w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2011–2022 i wydała 
pozytywną opinię, stwierdzającą, iż w przed-
stawionym kształcie wieloletnia prognoza 
finansowa zapewnia przestrzeganie prze-
pisów dotyczących uchwalania i wykonania 
budżetów do końca 2022 roku. 

Pozytywnie również oceniono przedłożo-
ne materiały na posiedzeniach branżowych 
komisji Rady, nie wnosząc żadnych uwag. 
Budżet na 2011 rok zapewnia realizację 
wszystkich podstawowych funkcji miasta ta-
kich jak: oświata, pomoc społeczna, kultura 
i kultura fizyczna, transport, administracja  
i inne zadania. Miasto realizuje i będzie 
realizowało zadania współfinansowane 
ze środków unijnych, które wymagają 
zaangażowania środków własnych, rów-
nocześnie nie poprzestanie na środkach już 
pozyskanych lecz ciągle będzie zabiegać  
(w konkursach) o dotacje na kolejne zada-
nia – zarówno na programy miękkie, jak  
i twarde.

Wydatki inwestycyjne stanowią 19,11% 
ogólnej kwoty wydatków budżetowych  
i obejmują przede wszystkim zadania reali-
zowane przy współudziale środków unij-
nych, kontynuowane lub – z różnych wzglę-
dów – przesunięte z 2010 roku do budżetu 
na 2011 rok, przede wszystkim dotyczące 
modernizacji układu drogowego, w tym 
dokończenie budowy obwodnicy północnej, 
przebudowa ulic: Raciborskiej, Żorskiej oraz 
Drogi Krajowej 78. Mamy nadzieję, że dzięki 
tak poważnym przedsięwzięciom Rybnik 
utrzyma swoją pozycję w czołówce nie tylko 
śląskich, ale i polskich miast. 

Planowany wskaźnik zadłużenia miasta 
na 2011 rok jest na bezpiecznym poziomie 
29,02% (dopuszczalne 60%), a wskaźnik 
obsługi długu kształtować się będzie na 
poziomie 5,16% (dopuszczalne 15%).

Reasumując jest to budżet odpowiedzial-
ny i ambitny, na miarę możliwości i potrzeb 
miasta służący jego dalszemu, nieprzerwa-
nemu rozwojowi. 

Przewodniczący Klubu Radnych BSR 
Jan Mura 

PLATFORMA OBYWATELSKA
W dzisiejszym głosowaniu będziemy sta-

nowić o przyszłorocznym budżecie Miasta 
Rybnika. Charakter polityki prowadzonej 
przez koalicję PiS-BSR widzieliśmy w trakcie 
wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta 
Rybnika, a także szefów komisji branżo-
wych. I to pomimo wcześniejszych deklaracji 
lidera BSR: cyt. (…) chciałbym (…), by moja 
prezydentura była prezydenturą współpracy 
i dialogu. Chciałbym jeszcze bardziej 
otworzyć się na pomysły i propozycje 
mieszkańców Rybnika, na ludzi związanych 
z organizacjami pozarządowymi, na głosy 
radnych, niezależnie od tego, jaką opcję 
polityczną reprezentują. Niestety, nie usza-
nowano w trakcie w/w głosowań werdyktu 
wyborców, a także naszej propozycji, aby 
przedstawiciel każdego klubu zasiadał  
w prezydium Rady Miasta.

W czasie intensywnych prac w po-
szczególnych komisjach, radni Platformy 
Obywatelskiej nie raz zwracali uwagę na 
błędy i uchybienia, jakie można było znaleźć  
w projekcie uchwały budżetowej. Rów-
nocześnie chwaliliśmy rozwiązania dobre. 
W szczególności cieszyły nas propozycje, 
które przedstawiciele Platformy sugerowali 
w minionych latach (jako przykład może 
posłużyć sprzedaż hotelu „Arena”). Chce-
my, żeby przykładów korzystania z naszych 
propozycji było jeszcze więcej. Widać w tym 
względzie, że nasze pomysły są dobre, cza-
sami brakuje jednak woli, by przezwyciężyć 
pokusę podejmowania decyzji w oparciu 
o kryteria polityczne. Jako przedstawiciele 
Platformy Obywatelskiej chcemy współpracy 
na rzecz naszego miasta. I to nie na zasadzie 
nic nie wartych deklaracji o „współpracy  
i dialogu”, ale współpracy ocenianej po kon-
kretnych czynach! Nie oznacza to jednak, 
że nie będziemy pytać, dociekać i wytykać 
błędów wtedy, kiedy wymaga tego interes 
mieszkańców i miasta.

Z zadowoleniem stwierdzamy, że po raz 
pierwszy przedstawiony projekt budżetu jest 
projektem urealnionym i zauważamy moż-
liwość realizacji przedstawionych planów.  
W poprzednich latach mieliśmy do czynie-
nia, niestety, z odmienną praktyką – więcej 
się mówiło o inwestycjach niż się ich re-
alizowało. W myśl zasady: promocji nigdy 
za wiele. Takie działania nie znajdowały 
naszego przyzwolenia. 

W tym miejscu chcemy zapewnić, iż bę-
dziemy bacznie się przyglądać poczynaniom 
koalicji w kwestii realizacji zaplanowanych 
zadań i piętnować wszelkie nieprawidłowo-
ści w realizacji budżetu.

Jednocześnie pragniemy wyrazić głębo-
ką nadzieję, iż w czasie przyszłorocznych 

poprawek wprowadzanych do dziś uchwa-
lanego budżetu rządząca koalicja oraz Pre-
zydent Miasta Rybnika Adam Fudali będą 
unikać praktyki przesuwania zaplanowa-
nych inwestycji na kolejne lata. Liczymy na 
konsekwencję we wprowadzaniu planów  
w życie! Przecież na realizację czekają od lat 
przesuwane inwestycje, żeby wymienić tylko 
główne ciągi komunikacyjne miasta – ulice 
Wodzisławską, Żorską, czy też dokończenie 
obwodnicy miasta Rybnika. 

Zwracamy uwagę, że w czasie planowania 
rozwoju naszego miasta należy brać pod 
uwagę wszystkie pomysły, które taki rozwój 
gwarantują, nawet jeśli ich autorem jest 
opozycja!

Rybnicka Platforma chce brać odpowie-
dzialność za Rybnik i jego rozwój. Jednocze-
śnie, jako konstruktywna opozycja, z wielką 
uwagą będzie obserwować i monitorować  
realizację powziętych planów oraz deklara-
cji – również tych, o współpracy i dialogu, 
otwartości na organizacje pozarządowe i na 
głosy wszystkich radnych. Mamy nadzieję, 
że cytat z przemówienia Prezydenta Miasta 
w dniu inauguracji jego prezydentury będzie 
aktualny przez całą kadencję.

Obdarzając Prezydenta i rządzącą koalicję 
kredytem zaufania, klub radnych Platformy 
Obywatelskiej RP w Radzie Miasta Rybnika 
będzie głosować za przyjęciem budżetu 
Miasta Rybnika na 2011 rok. 

W imieniu klubu radnych Platformy Oby-
watelskiej RP w Radzie Miasta Rybnika

Przewodniczący Klubu Radnych PO
Piotr Kuczera

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Budżet Miasta Rybnika jest rocznym 

planem dochodów i wydatków oraz przy-
chodów i rozchodów uchwalanym przez 
Radę Miasta na rok budżetowy. Jest to 
dla naszego miasta podstawa działalności  
w całym roku budżetowym. 

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projek-
tu budżetu przysługuje wyłącznie prezyden-
towi i to on odpowiada za jego wykonanie. 
Prezydent Adam Fudali ze swojego zadania 
wywiązuje się dobrze, co potwierdził nie 
tylko  wynik ostatnich wyborów, ale przede 
wszystkim to, jak się zmieniło za jego pre-
zydentury nasze miasto. 

Budżet na 2011 r. to przede wszystkim 
kontynuacja rozpoczętych zadań i dalszy 
rozwój naszego miasta. To budżet od-
ważny, ale również rozważny. Wskaźniki 
zadłużenia mieszczą się w bezpiecznych 
granicach, określonych ustawą o finan-
sach publicznych, co znakomicie ilustruje 
wieloletnia prognoza finansowa, do 

cd. na stronie 10
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W związku z upływającym terminem ważności dowo-
dów osobistych wydanych w 2001 roku, przypominamy 
o składaniu wniosków o wydanie nowych dokumentów.

Data ważności dowodu osobistego umieszczona jest na 
awersie dokumentu (strona ze zdjęciem).

W celu wymiany dowodu należy zgłosić się osobiście do 
Urzędu Miasta. Do wniosku należy dołączyć dwie aktualne 
fotografie i posiadany dowód osobisty. Czas oczekiwania na 
nowy dowód osobisty wynosi około 1 miesiąca, należy więc 
wniosek złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem.

uchwalania której zobligowani jesteśmy  
od tego roku.

Być może niektóre z zadań wpisanych 
do tego budżetu nie doczekają się reali-
zacji, ponieważ ich wpisanie do budżetu 
opiera się na nadziei pozyskania środków 
zewnętrznych, ale pamiętajmy że rozpo-
częła się ostatnia kadencja, w której jest 
na to duża szansa. Jeżeli nie sięgniemy 
po tę szansę teraz, to być może drugiej 
takiej okazji już nie będzie. Rybniczanie 
pokazali, że umieją pozyskiwać dodatko-
we środki na rozwój i mamy nadzieję, że  
w nadchodzących latach będzie po-
dobnie.

Nie chcemy rozwodzić się nad szcze-
gółami budżetu, można je wyczytać  
w projekcie, który otrzymaliśmy wcze-
śniej. Również Pan Skarbnik i Pan Prezy-
dent uzupełnili w sposób wyczerpujący 
otrzymane materiały. Naszym zadaniem 
jest wspierać Prezydenta w bieżącej re-
alizacji przedstawionego budżetu oraz 
dążeniach do jak najszybszego rozwoju 
naszego miasta, tak aby wszystkim na-
szym mieszkańcom żyło się lepiej.

Przewodniczący Klubu Radnych PiS
Stanisław Jaszczuk

SAMORZĄDNY RYBNIK 2010
W budżecie Miasta Rybnika na 2011 r.  

zauważa się pierwsze kroki czynione  
w stronę oszczędności, co jest zrozumiałe 
po okresie intensywnego inwestowania 
z wykorzystaniem środków unijnych. 
Mimo to w budżecie zaplanowano wy-
datki na budowę i dalszą modernizację 
dróg. Poprawa komunikacji, to w opinii 
wszystkich ugrupowań wiodący pro-
blem do rozwiązania w naszym mieście. 
Na jego rozwiązanie są przeznaczone 
środki takie, na jakie stać obecnie mia-
sto. Uwzględniono też pieniądze na 
dokończenie zadań z roku 2010. Za-
bezpieczone jest również podstawowe 
funkcjonowanie miasta w takich dziedzi-
nach jak: oświata i wychowanie, pomoc 
społeczna, administracja, gospodarka 
komunalna, transport i łączność, kultura 
i sport. Zadania związane z inwestycjami 
i remontami są realne do wykonania  
w roku budżetowym 2011. Przedstawio-
ne wskaźniki zadłużenia i obsługi długu 
zachowują bezpieczeństwo i płynność 
finansową miasta. Pozytywna opinia  
o budżecie niezależnych agencji i Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej uspokaja 
emocje związane z zadłużeniem miasta. 
Podsumowując: budżet miasta na rok 
2011 jest realny do wykonania i zapew-
nia dalszy stabilny rozwój.

Radny Leszek Kuśka

cd. ze strony 9
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— Po uchwaleniu nowego budżetu zawsze 
pojawiam się na „Spotkaniu przy kawie”  
z przedsiębiorcami, bo to państwo tworzycie 
nowe miejsca pracy i macie wpływ na kształt 
budżetu. Dlatego szczególnie zależy mi na tym 
byście mieli jak największą wiedzę na temat 
miasta i możliwości inwestycyjnych — wyjaśniał 
prezydent Adam 
Fudali, a przedsię-
biorcy goszczący  
w kawiarni „Pod-
dasze” dowiedzieli 
się m.in. o unij-
nych dotacjach  
i zaplanowanych 
do realizacji zada-
niach. — Przede 
wszystkim drogi… 
— mówił o tego-
rocznych priory-
tetach A. Fudali, 
dlatego zapowie-
dział, że na ko-
lejnym spotkaniu  
z przedsiębiorca-
mi pojawi się jego 
pełnomocnik ds. 
dróg i gospodarki komunalnej Janusz Koper.

Przedsiębiorcy nie mieli zbyt wielu pytań,  
a interesowała ich m.in. spółka obrotu ener-
gią. Prezydent wyjaśniał, że powstała już rada 
nadzorcza, która ogłosiła konkurs na stano-
wisko prezesa zarządu spółki. W założeniu, 
kilkuosobowy zespół fachowców znając sytu-
ację ekonomiczną na rynku obrotu energią, 
będzie w stanie wynegocjować jak najkorzyst-
niejsze warunki i jak najtańsze ceny energii 
dla miejskich instytucji i innych odbiorców.  
A. Fudali mówił też o budowie odcinka ob-
wodnicy zachodniej w Orzepowicach i planach 
związanych z organizacją Europejskiego Kon-
gresu Miast Partnerskich, jaki jesienią ma się 

odbyć w Rybniku: — Do naszego miasta przyje-
dzie ok. 300 samorządowców z całej Europy — 
wyjaśniał prezydent. — Kongres odbędzie się po 
raz pierwszy w tej części Europy, a patronat nad 
nim obejmą przewodniczący Parlamentu Euro-
pejskiego Jerzy Buzek i prezydent RP Bronisław  
Komorowski. To będzie ważne wydarzenie  

w skali kraju… W trakcie 3–dniowego kongresu 
m.in. na kampusie i w teatrze odbywać się będą 
spotkania i sympozja. To będzie trudne logistycz-
nie przedsięwzięcie… Przy tej okazji prezydent 
przypomniał o planach sprzedaży terenów przy 
ul. Miejskiej i 3 Maja oraz hotelu „Arena”. 
Mówił też o wizji dalszego rozwoju miasta  
i współpracy na tym polu z Górnośląską Agen-
cją Przekształceń Przedsiębiorstw. O przyszło-
ści mówił też gospodarz spotkania, prezes Izby 
Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego Andrzej Żylak: — Wierzę, że 
ten rok będzie bardziej przyjazny dla małych 
przedsiębiorstw...

 (S)

O budżecie przy małej czarnej
Tradycyjnie już jednymi z pierwszych osób, które poznały szczegóły nowego 

budżetu, byli przedsiębiorcy związani z Izbą Przemysłowo-Handlową ROP.  
Nie bez kozery… 

Na spotkaniu z przesiębiorcami prezydent zdradził szczegóły Europejskiego Kongresu Miast 
Partnerskich, który ma się odbyć jesienią w Rybniku.                                                                               Zdj.: s
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Komisja Finansów: Michał Chmieliński 
(przewodniczący), Benedykt Kołodziejczyk 
(wiceprzewodniczący), Monika Krakow-
czyk-Piotrowska, Krystyna Stokłosa, Piotr 
Kuczera, Jan Mura, Henryk Cebula, Stanisław 
Jaszczuk, Józef Piontek, Wojciech Piecha, 
Kazimierz Salamon.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej: 
Andrzej Oświecimski (przewodniczący), 
Szymon Musioł (wiceprzewodniczący), 
Henryk Wilk, Michał Chmieliński, Wojciech 
Kiljańczyk, Leszek Kuśka, Jan Mura, Krystyna 
Stokłosa, Józef Piontek, Józef Skrzypiec.

Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa: 
Henryk Cebula (przewodniczący), Piotr 
Kuczera (wiceprzewodniczący), Szymon 
Musioł, Józef Skrzypiec, Henryk Ryszka, 
Franciszek Kurpanik, Monika Krakowczyk-
Piotrowska, Bronisław Drabiniok, Stanisław 
Jaszczuk, Michał Chmieliński, Wojciech 
Piecha, Józef Piontek, Krzysztof Szafraniec. 

Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii 
i Rolnictwa: Wojciech Piecha (przewodni-
czący), Krzysztof Szafraniec (wiceprzewod-
niczący), Szymon Musioł, Andrzej Oświecim-
ski, Zygmunt Gajda, Henryk Ryszka, Henryk 
Cebula, Andrzej Wojaczek, Anna Gruszka.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: Anna 
Gruszka (przewodnicząca), Wojciech Kiljań-
czyk (wiceprzewodniczący), Dariusz Laska, 
Józef Skrzypiec, Józef Piontek, Leszek Kuśka, 
Zygmunt Gajda, Andrzej Oświecimski, Bene-
dykt Kołodziejczyk, Monika Krakowczyk-Pio-
trowska, Piotr Kuczera, Stanisław Jaszczuk, 
Kazimierz Salamon, Krzysztof Szafraniec, 
Michał Chmieliński, Andrzej Wojaczek.  

Komisja Gospodarki Komunalnej: Józef 
Piontek (przewodniczący), Dariusz Laska 
(wiceprzewodniczący), Henryk Wilk, Kazi-
mierz Salamon, Franciszek Kurpanik, Andrzej 
Oświecimski, Andrzej Wojaczek. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej 
i Działalności Gospodarczej: Zygmunt 
Gajda (przewodniczący), Henryk Wilk (wice-
przewodniczący), Dariusz Laska, Franciszek 
Kurpanik, Wojciech Piecha, Józef Skrzypiec, 
Henryk Ryszka, Benedykt Kołodziejczyk, 
Krystyna Stokłosa, Wojciech Kiljańczyk, 
Bronisław Drabiniok, Piotr Kuczera, Henryk 
Cebula, Stanisław Jaszczuk, Józef Piontek.    

Komisja Komunikacji i Transportu Zbio-
rowego: Henryk Ryszka (przewodniczący), 
Bronisław Drabiniok, Henryk Wilk, Andrzej 
Oświecimski, Zygmunt Gajda, Franciszek 
Kurpanik, Kazimierz Salamon, Andrzej Wo-
jaczek, Józef Skrzypiec. 

Komisja Rewizyjna: Leszek Kuśka (prze-
wodniczący), Monika Krakowczyk-Piotrow-
ska (wiceprzewodnicząca), Henryk Cebula, 
Wojciech Piecha, Andrzej Oświecimski.  

To jedna z ostatnich nowinek technicznych 
jaką Straż Miejska wprzęgła w służbę bezpie-
czeństwa komunikacyjnego... Wymienione 
skrzyżowania są przykładem szczególnie czę-
stego łamania przepisów i narażania uczestni-
ków ruchu, a także pieszych, na niebezpieczeń-
stwo. Na razie fotografujące 
kule zostały wydzierżawione 
i są testowane. Pojazdy wjeż-
dżające na skrzyżowanie na 
czerwonym świetle są trzy-
krotnie fotografowane (przy 
wjeździe na skrzyżowanie, 
na środku, i z przodu auta), 
a zdjęcie stanowi dowód na 
przekroczenie przepisów. 
Jeśli urządzenia się spraw-
dzą (a sprawdziły się np.  
w Oświęcimiu) i będą po-
mocne w ujawnianiu wy-
kroczeń, zostaną na stałe…  

Od niedawna funkcjo-
nariusze SM dysponują też 
małymi kamerkami, które 
nagrywają interwencje, by 
interpretacja zdarzeń była 
jednoznaczna, nagrywane 
też są wszystkie połączenia 
telefoniczne do siedziby 
Straży Miejskiej. Urządzenia te mają wspomóc 
działania straży, czyli zapewnić większe posza-
nowanie porządku publicznego. Niestety, dla 

wielu mieszkańców wymienione urządzenia,  
a dodać do nich trzeba jeszcze radar czy moni-
toring, to synonimem inwigilacji, której sobie 
nie życzą. I takie sygnały docierają zarówno do 
SM, jak i do władz miasta. Prezydent Adam 
Fudali uważa, że obawiać nie musi się nikt, 

kto przestrzega przepisów, a miasto jest zobo-
wiązane do działań tam, gdzie są one łamane.

Jak wytłumaczyć to, że żadna miejska jednost-

ka nie budzi takich emocji jak Straż Miejska? 
Dodajmy - głównie negatywnych. I nie chodzi 
tylko o nasze miasto, bo kontrowersje wokół tej 
formacji pojawiają się regularnie co jakiś czas 
w różnych miejscach Polski. Ostatnio dostało 
się naszym strażnikom od jednej z radnych, 
niedawno pod materiałem o działaniach SM na 
portalu internetowym było zdecydowanie więcej 
krytycznych wpisów, choć znalazło się też kilka 
rozsądnych. Strażnikom zarzuca się, że interwe-

niują głównie w przypadku 
źle parkujących kierowców 
i wystawiają radar, a zbyt 
rzadko patrolują ulice.  
A przecież zarówno mo-
nitoring, radar czy fotki ze 
skrzyżowania to narzędzie 
wspomagające działania 
SM. Przykłady interwencji 
SM (str. 47) są dowodem 
na to, że funkcjonariusze 
nie tylko wlepiają man-
daty za złe parkowanie  
i nadmierną szybkość, 
ale można na nich liczyć  
i w innych sytuacjach. 

Wciąż toczy się dyskusje 
nad uporządkowaniem ru-
chu w strefie śródmiejskiej 
i wszystko wskazuje na to, 
że nastąpią pewne zmiany 
w organizacji ruchu  na 
Rynku i na przyległych 

uliczkach, w tym dopuszczenie do ruchu 
rowerów. Szczegóły w jednym z najbliższych 
numerów.                                                       (r)

Kulą w pirata… drogowego

Niedawno na kilku skrzyżowaniach rybnickich ulic (Wyzwolenia-Różańskiego, 
Gliwicka-Komisji Edukacji Narodowej oraz Rudzka-Kotucza) zawisły intrygujące 
kule. Okazały się one urządzeniami do fotografowania pojazdów, które przejeżdżają 
skrzyżowania na czerwonym świetle.

Urządzenie zainstalowano m.in. na skrzyżowaniu ulic Kotucza-Rudzka.                                      Zdj.: s



Kończy się 4-letnia kadencja 27 ryb-
nickich rad dzielnic – jednostek po-
mocniczych miasta, które od prawie 20 
lat wypełniają ważną rolę w tworzeniu  
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
w naszym mieście. W marcu i kwietniu br. 
odbywać się będą zebrania, na których wy-
bierzemy swoich przedstawicieli. Rady są nie 
tylko organizatorami imprez integrujących 
lokalną społeczność i podtrzymujących tradycje 
Małej Ojczyzny, ale również partnerami miasta  

w przedsięwzięciach inwestycyjnych oraz łącz-
nikiem między mieszkańcami a samorządem. 
Praktyka wykazała, że samorząd dzielnicowy 
jest przez mieszkańców traktowany poważnie 
– darzy się go zaufaniem, ale również od niego 
wymaga. 

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze będą 
dla mieszkańców okazją do weryfikacji do-
tychczasowych działań rad oraz wyboru swoich 
przedstawicieli na kolejne cztery lata. Apeluje-
my zatem o liczne uczestnictwo w zebraniach 
i wyborach!

Szczegółowy harmonogram zebrań  
w poszczególnych dzielnicach przedstawi-
my w lutowym wydaniu „GR”. 

Warto  przy  okaz j i  wspomnieć ,  że  
w budżecie miasta zabezpieczane są rok-
rocznie środki finansowe na prowadzenie 
działalności przez rady dzielnic, w tym roku  
w łącznej wysokości ok. 300.000 zł. Są one 
zróżnicowane dla każdej z dzielnic, w zależ-
ności od jej wielkości i liczby mieszkańców. 
Dotychczas pozyskiwane przez rady dodat-
kowe środki od sponsorów były traktowane 
jako dochody własne, jednak w związku  
z nową ustawą o finansach publicznych, od 
tego roku środki takie  trzeba wprowadzić do 
budżetu miasta. W tej sytuacji w budżecie mia-
sta, na poczet ewentualnych wpłat sponsorów, 
zabezpieczono dla kilkunastu dzielnic, które 
dotąd takich środków pozyskiwały najwięcej, 
kwotę 50 tys. zł.

Podobnie jak w latach poprzednich, w 
lutym br. przedstawiciele dzielnic otrzy-
mają zestawienie wydatków miasta w ukła-
dzie dzielnic i wydatków ogólnomiejskich,  
z których część dotyczy poszczególnych 
dzielnic. Dokument ten pokazuje, ile w danej 
dzielnicy planuje się wydać np. na oświatę czy 
opiekę społeczną, ale również jakie planowane 
są w niej inwestycje. 

Zebrania 
sprawozdawczo-wyborcze 

w dzielnicach

Wybierz 
swoich 

przedstawicieli!
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Szanowni Państwo, 

rodzice dzieci sześcioletnich
We wrześniu 2009 r. weszła w życie zmiana ustawy o systemie oświaty, na pod-

stawie której rodzice dzieci sześcioletnich uzyskali prawo decydowania o posłaniu 
dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. 

W roku szkolnym 2009/2010 na terenie Rybnika z możliwości takiej skorzystali rodzice 
169 dzieci, a w roku szkolnym 2010/2011 rodzice 293 dzieci. Chcąc ułatwić rodzicom 
dzieci z rocznika 2005 podjęcie obiektywnej i przemyślanej decyzji w sprawie posłania 
sześcioletniego dziecka do szkoły, postanowiłem – wzorem ubiegłego roku – zorganizo-
wać spotkania informacyjne.

W lutym i w marcu br. we wszystkich szkołach podstawowych w Rybniku odbędą się 
zebrania, na których będą Państwo mogli zapoznać się z aktualnym stanem prawnym 
dotyczącym możliwości skierowania sześciolatków do szkoły. Ponadto zostaną omówione 
oferty edukacyjne dla przyszłych pierwszoklasistów i zmiany w podstawie programowej.

Zebrania z rodzicami dzieci sześcioletnich mają charakter konsultacyjny i służą zapo-
znaniu się z różnymi opiniami na temat odpowiedniego momentu rozpoczęcia edukacji 
szkolnej, gdyż to właśnie obiektywne i rzetelne informacje stanowią podstawę decyzji 
dotyczących kształcenia swoich dzieci. Tym bardziej zachęcam do uczestnictwa w zebra-
niach, na których – mam nadzieję – wyjaśnimy wiele wątpliwości.

Rodzice, którzy nie zdecydują się posłać dziecka do szkoły podstawowej, nadal będą 
mogli skorzystać z miejsc w rybnickich przedszkolach.

Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali
Zapraszam na spotkania w niżej podanych terminach:

Lp. termin spotkania dzień tygodnia godzina miejsce spotkania - szkoła dotyczy przedszkola

1 31 stycznia 2011 poniedziałek godz. 16.30 Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 1 - SP 8 Przedszkole nr 16

2 1 luty 2011 wtorek godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 6 Przedszkole nr 6

3 2 luty 2011 środa godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 19 Przedszkole nr 21

4 3 luty 2011 czwartek godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 3 Przedszkole nr 3, 4,

5 4 luty 2011 piątek godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 20 Przedszkole nr 22 

6 7 luty 2011 poniedziałek godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 1 Przedszkole nr 1, 9, 

7 8 luty 2011 wtorek godz.16.30 Szkoła Podstawowa nr 18 Przedszkole  
nr 15, 19, 20, 39

8 9 luty 2011 środa godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 34 Przedszkole  
nr 17, 41, 42

9 10 luty 2011 czwartek godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 11 
budynek filii ul. Winklera 8

Przedszkole  
nr 11,10,36,41,42,43

10 11 luty 2011 piątek godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 21 Przedszkole nr 23

11 14 luty 2011 poniedziałek godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 32 Przedszkole nr 35

12 15 luty 2011 wtorek godz. 1700 Szkoła Podstawowa nr 2 Przedszkole nr 2, 17, 

13 16 luty 2011 środa godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 24 Przedszkole nr 26

14 17 luty 2011 czwartek godz.17.00 Szkoła Podstawowa nr 13 Przedszkole nr 13

15 18 luty 2011 piątek godz.17.00 Szkoła Podstawowa nr 16 Przedszkole nr 18

16 21 luty 2011 poniedziałek godz.17.00 Szkoła Podstawowa nr 27 Przedszkole nr 31

17 22 luty 2011 wtorek godz.17.00 Szkoła Podstawowa nr 15 Przedszkole nr 37

18 24 luty 2011 czwartek godz.16.30 Szkoła Podstawowa nr 35 Przedszkole nr 14

19 25 luty 2011 piątek godz.16.30 Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 2 - SP 26 Przedszkole nr 29

20 28 luty 2011 poniedziałek godz.16.30 Szkoła Podstawowa nr 28 Przedszkole nr 32

21 1 marzec 2011 wtorek godz.17.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 4 - SP 29 Przedszkole nr 33

22 2 marzec 2011 środa godz.17.00 Szkoła Podstawowa nr 22 Przedszkole nr 25

23 3 marzec 2011 czwartek godz.17.00 Szkoła Podstawowa nr 5 Przedszkole nr  5,7, 

24 4 marzec 2011 piątek godz.16.30 Szkoła Podstawowa nr 12 Przedszkole nr 12

25 7 marzec 2011 poniedziałek godz. 17.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 3 - SP 37 Przedszkole nr 47



Plany drogi regionalnej Pszczyna-Racibórz, 
bo o niej mowa, istnieją od lat prawie 30  
i tylko wielka determinacja samorządowców 
wspomagana siłami śląskich parlamentarzy-
stów i ich naciski na rządowych decydentów 
mogą sprawić, że plany te zostaną w końcu 
zrealizowane. To inwestycja nie na miarę 
samorządowych budżetów, trzeba więc zabie-
gać o pieniądze od państwa i środki unijne. 
Śląskie samorządy podejmują starania, by 
budowa drogi wpisana została do rządowych 
planów inwestycyjnych, z których została 
wykreślona. Prezydent Adam Fudali uważa, 
że południowo-zachodnia część woj. śląskiego 
nie jest gorsza od centralnej, gdzie przebiega 
Drogowa Trasa Średnicowa finansowana  
z budżetu państwa.

Tylko rybnicki odcinek drogi Pszczyna-Ra-
cibórz, arterii o dwóch pasach i czterech jezd-
niach, liczy ponad 13, 5 km i ma kosztować 
ok. 500 mln zł, jej standard nie powinien 
parametrami odbiegać od standardu 
innych dróg szybkiego ruchu. Jeszcze 
w tym roku mają się rozpocząć prace 
nad projektem technicznym rybnickie-
go odcinka, na którego sfinansowanie 
miasto z własnego budżetu zaplanowało 
wydać 3 mln zł w ciągu dwóch lat. Jak 
podkreślił prezydent A. Fudali, dobrze 
przygotowana dokumentacja technicz-
na znacznie zwiększa szanse pozyskania 
pieniędzy na realizację budowy drogi. 

W czasie „Popołudnia z dzielnicami” 
naczelnik Wydziału Dróg Jacek Hawel oraz 
pełnomocnik prezydenta ds. dróg i gospodar-
ki komunalnej Janusz Koper przedstawili ak-
tualny stan prac w zakresie planowanej drogi 
oraz multimedialną prezentację zawierającą 
koncepcję jej przebiegu oraz zakres założeń 
projektowych (www.rybnik.eu/__files/pszczy-
naraciborz_20101221131701.pdf). Będą 
one stanowić podstawę Specyfikacji Istot-
nych Warunków Zamówienia do przetargu 

na opracowanie projektu 
technicznego przebiegają-
cego przez Rybnik odcinka. 

Nowa droga będzie mieć 
połączenie z istniejącym 
rybnickim układem drogo-
wym w rejonie ulic Sporto-
wej w Niewiadomiu, Grota-
Roweckiego w Niedobczy-
cach, Wodzisławskiej na 
Zamysłowie, planowanej 
Drodze Śródmiejskiej, 
ujętej w Miejskim Planie 
Zagospodarowania Prze-
strzennego, Chwałowic-
kiej w Chwałowicach oraz 
Świerklańskiej w dzielnicy 
Meksyk. Najbardziej za-
interesowanymi tematem 
byli więc przedstawiciele 
tych dzielnic, ale nie tylko. 
Drugim ważnym aspektem 
związanym z budową nowej 
drogi są wykupy działek,  
a koszt tego przedsięwzię-

cia już wyceniono na ponad 70 mln zł, pomi-
mo faktu, że praktycznie od wielu lat w pla-
nowanym „śladzie” drogi nie można budować 
ani rozbudowywać domów. Niewykluczone, 
że trzeba będzie zastosować tzw. specustawę 
wywłaszczeniową, bo w przypadku niektó-
rych działek mogą pojawić się problemy 
własnościowe; dość powiedzieć, że zdarzają 
się wpisy do ksiąg wieczystych pochodzące  
z 1825 roku…  

Wszyscy obecni na spotkaniu wyrażali 

przekonanie o bez-
względnej potrze-
bie budowy drogi, 
a dyskusja toczyła 
się głównie wokół 
jej przebiegu oraz 
rozwiązań technicz-
nych takich jak liczba 
węzłów i wiaduktów 
czy typy skrzyżowań. 
Ich nazwy brzmią 
bardzo intrygująco, 
ale drogowcy do-
skonale wiedzą, co 
to jest skrzyżowanie 
typu półkoniczynka, 
trąbka czy karo. I tak 
np. Wiesław Chmie-
lewski z Pracowni 

Urbanistycznej w Rybniku przekonywał, że 
najważniejszym skrzyżowaniem w mieście 
stanie się przecięcie planowanej drogi Pszczy-
na-Racibórz z Droga Krajową 78 (ul. Wodzi-
sławską) i powinno ono mieć pełną formę 
węzła typu trąbka, który spełnia wymóg pełnej 
bezkolizyjności. Były radny Romuald Niewelt 
optował za rozwiązaniami wykorzystującymi 
tunel, inni uczestnicy spotkania mówili o zale-
tach estakad zamiast nasypów oraz lokalizacji 
wiaduktów, które zaplanowano w ciągu ulic 
Niedobczyckiej, Krzywoustego, Ziemskiej  
i Boguszowickiej. Przewodniczący RM A. Wo-
jaczek wspomniał o konieczności przygotowa-
nia zmian drogowych w Chwałowicach, które 
ułatwiałyby włączenie się w drogę regionalną, 
radny Józef Skrzypiec poruszył kwestię ob-
wodnicy wschodniej, radnego Piotra Kuczerę 
interesował harmonogram działań – od ogło-
szenia przetargu na projekt do zakończenia 
robót. Przedstawiciele miasta przekonywali, że 
jeżeli będą wszystkie uzgodnienia i pieniądze, 
budowa rybnickiego odcinka może potrwać  
2 do 2,5 roku. I tego się będziemy trzymać…

(r)

Popołudnie z dzielnicami

Droga regionalna superstar  
Jeszcze się nie pojawiła, a już o niej głośno. Mówi się o niej z utęsknieniem, bo 

rozwiązałaby wiele komunikacyjnych problemów Rybnika i całego zachodniego 
subregionu województwa śląskiego. Była o niej mowa i na ostatnim w ub. roku 
tradycyjnym „Popołudniu z dzielnicami” czyli spotkaniu prezydenta Rybnika i jego 
współpracowników z dzielnicowymi samorządowcami oraz radnymi.  

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 13
Koncepcja przebiegu DR Pszczyna-Racibórz przez Rybnik.

Plany budowy drogi zainteresowały wielu samorządowców.                                                                            
Zdj.: r



Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Druhny 
ILONY STASIAK

Komendantki Hufca Ziemi Rybnickiej 
im. hm. Józefa Pukowca w Rybniku

Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie, Bliskim 

i wszystkim, dla których była 
Przyjaciółką

składają

Prezydent Rybnika Adam Fudali 
i pracownicy Urzędu Miasta 

oraz 
Przewodniczący Rady Miasta 

Andrzej Wojaczek i rybniccy Radni
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Zimowe dopołudnie 18 grudnia 2010 
roku… Na dworze mróz i sypie śnieg. Kościół 
św. Jerzego w Rydułtowach przepełniony 
ludźmi w mundurach i „cywilami”, mło-
dymi i starymi, a wszyscy smutni, ze łzami  
w oczach. To pożegnanie zmarłej przedwcze-
śnie druhny phm. Ilony Stasiak, komendantki 
Hufca Ziemi Rybnickiej ZHP im. hm. Józefa 
Pukowca, emerytowanej dyrektorki Szkoły 
Podstawowej w Jejkowicach.

Druhna Ilona miała ogromne serce, otwar-
te i gotowe pomagać wszystkim wokół  
i tego dnia ci wszyscy, którzy Ją znali i do-
świadczyli Jej dobroci, przyszli Ją pożegnać, 
towarzyszyć Jej w tej ostatniej, ziemskiej 
drodze ku wieczności…

W imieniu rodziny (szczególnie matki) 
oraz Komendy Hufca Ziemi Rybnickiej chcie-
libyśmy gorąco podziękować wszystkim, 
którzy stawili się na ten ostatni apel druhny 
komendantki phm. Ilony Stasiak. Dziękuje-
my parlamentarzystom, przedstawicielom 
administracji państwowej i samorządowej, 
Komendzie Chorągwi Śląskiej, harcerzom 
rybnickim oraz z hufców ościennych, gronu 
pedagogicznemu i uczniom Szkoły Podsta-
wowej w Jejkowicach, przyjaciołom, znajo-
mym oraz wszystkim innym, którzy wzięli 
udział w uroczystościach pogrzebowych.

Żegnamy Cię Ilono słowami, które padły 
podczas pogrzebu, ale nie tylko… Najpierw 
od harcerzy…

„Odeszłaś, zostawiając ślady swoich 
stóp…”. Kiedy piszemy o kimś, kto odszedł 
na „wieczną wartę”, wydobywamy z naszej 
pamięci tylko najlepsze chwile z życia zmar-
łego, a takich druhna Ilona Stasiak przeżyła 

naprawdę wiele. Dlatego na zawsze zosta-
nie w naszych sercach. Zasiądzie z nami do 
każdego harcerskiego ogniska, w naszych 
sercach poniesiemy Ją na każdą harcerską 
wędrówkę. 

Przynosiła nam radość życia i uśmiech. 
Nauczyła nas cieszyć się z każdego drobia-
zgu, kochać i szanować wszystko wokół 
nas. Delikatna, wrażliwa, miała w sobie tyle 
ciepła, uroku, rozwagi. Pozostawiła puste 
miejsce i pamięć, która nie umiera...

Dyrektor Ilonę Stasiak pożegnali też na-
uczyciele jej szkoły w imieniu całej szkolnej 
społeczności podstawówki z Jejkowic: „Dała 
się poznać jako wspaniała nauczycielka  
i wychowawczyni. Potrafiła dotrzeć do serc  
i umysłów dzieci i młodzieży. Dyskretnie kiero-
wała i wspierała poczynania wychowanków, 
jednocześnie szanując ich niezależność, co 
pozwalało zyskiwać ich sympatię i szacunek. 
1 września 1987 roku została wicedyrek-
torem, a od 1999 roku objęła stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III 
Sobieskiego w Jejkowicach. Zawsze odpowie-
dzialna, wymagająca przede wszystkim od 
siebie, energiczna, życzliwa i uśmiechnięta. 
Nie potrafiła przejść obojętnie obok osoby 
potrzebującej, często zapominając o sobie. 
Osoba naprawdę nietuzinkowa…

Pożegnaliśmy Panią Dyrektor, rewela-
cyjnego pedagoga, ale przede wszystkim 
wspaniałą koleżankę i przyjaciółkę. Będzie 
nam brakowało Pani optymizmu, energii, 
uśmiechu i pytania: Co słychać? Wszystko 
w porządku?”

Przejmująca była ostatnia prośba i życze-
nie skierowane do swojej szefowej: „Pani 
Dyrektor, w ziemskim życiu czas odmierza-
łaś dzwonkiem szkolnym – dzisiaj jego ton 
niech Cię przeniesie tam, gdzie się kiedyś 
spotkamy…”

Ilona Stasiak była już emerytowaną na-
uczycielką i dyrektorką szkoły, ale ciągle 
jeszcze czynną w służbie harcerką, komen-
dantką Hufca Ziemi Rybnickiej im. hm. Józefa 
Pukowca…

My, wszyscy Jej przyjaciele będziemy za-
wsze o Niej pamiętać… A kiedyś, daj Boże, 
jeszcze Cię spotkamy!

Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej
Rada Przyjaciół Harcerstwa przy HZR.

Ilona Stasiak urodziła się 29 
czerwca 1953 roku w Rydułtowach. 
Zawodowo związana ze Szko-
łą Podstawową w Jejkowicach.  
1 września 1974 roku, jako absol-
wentka Studium Nauczycielskiego 
w Raciborzu, po raz pierwszy prze-
kroczyła próg tej szkoły i pracowała 
w niej nieprzerwanie przez 35 lat. 
Ukończyła studia magisterskie  
z geografii na Uniwersytecie Ślą-
skim, studia podyplomowe z przy-
rody, terapii pedagogicznej oraz 
zarządzania placówkami oświato-
wymi. Za szczególne osiągnięcia  
w pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej otrzymała nagrody ministerial-
ne, kuratoryjne oraz władz gminy.

W tym samym roku, w którym 
rozpoczęła pracę w szkole (1974), 
druhna Ilona Stasiak na stałe zwią-
zała się z ZHP. W latach 1974-1977 
pełniła funkcję drużynowej, w okre-
sie od 1977 do 1978 roku zastępcy 
komendanta, a w latach 1978-1980 
komendantki Hufca Gaszowice. 
Potem rozpoczęła się jej służba na 
rzecz Hufca Ziemi Rybnickiej. Lata 
1981-1983 to okres pełnienia funkcji 
zastępcy komendanta, potem przez 
14 lat była szczepową (1983-1997), 
by w roku 2007 przejąć komendę 
Hufca Ziemi Rybnickiej im. hm. 
Józefa Pukowca aż do przejścia na 
„wieczną wartę”. 

Wspomnienie o druhnie Ilonie Stasiak

Harcerze, członkowie Kręgu Starszoharcerskiego nie przypuszczali, że będą 
świadkami jej przedwczesnego odejścia ze służby.

Poruszeni Jej śmiercią pożegnali druhnę Ilonę wierszem, rozpoczynającym się 
od słów:

  Nie wszystko umiera do końca. 
  Żal wśród najbliższych zostanie.
  Ty Jej dałeś życie,
  Zabrałeś swą własność o Panie! (...)



Rozpoczęło się już podpisywanie kolejnych 
umów najmu. Do redakcji dotarły jednak 
sygnały o pewnych niedociągnięciach, które 
utrudniają pierwszym lokatorom funkcjono-
wanie w nowym mieszkaniu, a chodzi m.in.  
o problemy z podłączeniem usług telekomu-
nikacyjnych. — ZGM stwarza warunki takiego 
podłączenia, lecz to lokatorzy podpisują umowy 
z dostawcami telefonu i internetu — wyjaśnia 
Danuta Kolasińska, dyrektor ZGM. Będzie 
to możliwe, jeśli firmom opłaci się świadcze-
nie usług dla większej ilości klientów, czyli  
w praktyce – jeśli znajdzie się więcej mieszkań-
ców zainteresowanych telefonem i internetem. 

Tak może być już wkrótce, ponieważ po roz-
patrzeniu wniosków z drugiej tury naboru oka-
zało się, że 11 z nich spełnia przyjęte kryteria, 
a nad pozostałymi trwają prace weryfikacyjne. 
— Przyznaniem mieszkania przy ul. Kolejowej 
chcemy nagradzać naszych najlepszych, najbar-

dziej systematycz-
nych lokatorów. 
Budynek ma bar-
dzo wysoki stan-
dard, ale jeśli ktoś 
nie czuje się tam 
dobrze, to zapra-
szam na rozmowę. 
Zaproponujemy 
inne mieszkanie. 
Zainteresowanie 
blokiem przy ul. Kolejowej jest duże, na pewno 
będą chętni, jeśli ktoś zrezygnuje — mówi wi-
ceprezydent Joanna Kryszczyszyn. Budynek 
przez pięć lat podlega gwarancji. — W tym 
czasie nie będzie zgody ZGM na prowadzenie 
indywidualnych remontów — deklaruje dy-
rektor Kolasińska. To odpowiedź na uwagi  
o zakazie przebudowy łazienki. — Nie ma ta-
kiej możliwości, nie możemy dopuścić do utraty 

gwarancji. O tym, jaka jest ważna, właśnie się 
przekonujemy. Wykonawca prowadzi osuszanie 
piwnic, w których zauważono wilgoć. Wilgoć 
wynika z technologii robót i powinna ustąpić  
w trakcie prawidłowej eksploatacji budynku. 
Osuszanie będziemy prowadzić do chwili cał-
kowitego jej usunięcia — podkreśla dyrektor 
ZGM. Budynek oddano do użytku jesienią 
2010 roku.                                                  (m)

W ramach programu „Dla systematycznych” przyznano 
mieszkania następnym osobom zainteresowanym przepro-
wadzką do nowego budynku przy ul. Kolejowej. 
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Zbiórka pieniędzy wśród bliższych  
i dalszych sąsiadów oraz zorganizo-
wana przez proboszcza miejscowej 
parafii po mszach przed kościołem 
przyniosła ok. 10 tys. zł, miasto suk-
cesywnie podstawia nadal potrzebne 
kontenery do wywozu gruzu i innych 
pozostałych po pożarze śmieci, a teraz 
w związku z kontynuacją remontu. 
W pomoc zaangażował się też radny 
Jan Mura, ułatwiając pogorzelcom 
kontakt z kancelarią prawną mec. Pie-
choty, która pomogła gratis załatwić 
sprawy związane z ubezpieczeniem 
i odroczeniem spłaty kredytu hipo-
tecznego. Jak mówi pani Agnieszka, 
dopóki oboje z mężem mają pracę, 
starają się jednak kredyt systematycz-
nie spłacać. 

Mimo problemów, młodzi ludzie 
ponownie wypalony dom remontują. 
Ich sytuacja poruszyła kilka firm: 
SEGO przekazało blachę na dach, 
tartak z Żor zgodził się na odroczenie 
płatności za drewno na więźbę, sklep 
w Boguszowicach zaproponował rabat 
na zakup materiałów budowlanych,  

z rabatem kupili też piec co. Dom jest pod dachem, 
są okna, położone zostały wewnętrzne tynki, 
które czekają na wyschnięcie. Brakuje jednak 
wewnętrznej stolarki, płytek w łazience, częściowo 
instalacji elektrycznej i wodnej oraz wielu jeszcze 
innych robót wykończeniowych. Państwo Cierliccy 
byliby wdzięczni za dalszą życzliwość, szczególnie 
za wsparcie firm, choćby poprzez tańsze usługi czy 
ułatwienia w kupnie materiałów. Determinacja 
państwa Cierlickich jest duża, a pani Agnieszka 
jest zdecydowana wprowadzić się do niewykończo-
nego domu już wiosną! I tego właśnie życzymy…   

Publicznej zbiórki pieniędzy podjęła się też 
Rada Dzielnicy. Jak mówi jej inicjator senator 
Tadeusz Gruszka, uzbierana kwota jest może 
niewielka, ale i tak ucieszyła remontujące po 
raz wtóry swój dom małżeństwo. A słaby wynik 
tłumaczyć może forma – wpłata na podane konto. 
Widać, że lepsze efekty daje zbiórka bezpośred-
nia... Ponieważ jednak każda publiczna zbiórka, 
na którą zgodę daje prezydent miasta, musi zostać 
rozliczona, niżej podajemy formalnie jej wyniki.

(r)

Termin zbiórki: od 15 września do 15 
listopada 2010 r.; zbierający: Komitet 
przy Radzie Dzielnicy Boguszowice Stare, 
działający na podstawie zezwolenia Prezy-
denta Miasta Rybnika z dnia 14.09.2010 r.  
(SO I 5022); zebrana kwota: 870 zł, koszty 
zbiórki: prowadzenie rachunku (5 zł) oraz 
opłata skarbowa (82 zł) ; za kwotę 783 zł 
zakupiono materiały budowlane potrzeb-
ne do remontu spalonego domu.Dzięki determinacji właścicieli spalonego domu, odbudowa postępuje...

Zdj.: r

Już wkrótce blok przy ul. Kolejowej będzie w pełni zasiedlony – nad kilkoma wnioskami  
o przyznanie mieszkania trwają jeszcze prace weryfikacyjne.                                    Zdj.: m

Sąsiedzka solidarność

W sierpniu ub. roku pożar strawił dom przy ul. Kłokocińskiej w Boguszowicach, ku-
piony i remontowany przez państwa Agnieszkę i Andrzeja Cierlickich z Żor. Nieszczęście 
młodego małżeństwa, które chciało osiedlić się w naszym mieście, wywołało nie tylko 
sąsiedzkie współczucie, ale i konkretną pomoc. 

Będą nowi lokatorzy
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Pierwsze koncerty 19. Finału WOŚP odbyły się w 
tym roku już w środę, 5 stycznia, w Kulturalnym Clubie  
i w Pubie Grota. Kolejnego dnia w „Ekonomiku” siatkarze 
TS Volley rozegrali pokazowy mecz z Kabaretem Młodych 
Panów, Łowców.B, oraz Grupy Robiącej Larmo. W piątek 
żywa muzyka zagościła w klubach Euforia i Zwierciadło, a na 
Małej Scenie przy Politechnice Śląskiej odbyła się dyskoteka. 
W sobotę oryginalne programy przygotowały klub Bahamas 
i pizzeria Fabryka oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, gdzie odbył się ósmy już występ z Cyklu Koncertów 
Akustycznych. Przypomnijmy cykl jest wspólną inicjatywą 
biblioteki i Rybnickiej Amatorskiej Sceny Muzycznej (http://
www.rasm.com.pl/), przy wsparciu PieM Projekt, a honorowy 
patronat nad imprezą objął Czesław Gawlik. Tym razem w 
PiMBP zagrał zespół „Regal Blue”, który zaprezentował 
swój autorski materiał przeplatany doskonale przygotowanymi coverami z 
repertuaru m.in. The Doors, Dire Straits czy U2. Koncert tak się spodobał, 
że muzycy nie mogli zejść ze sceny bez kolejnych bisów... Ze względu na 
„orkiestrowy” charakter podczas koncertu zbierano pieniądze do puszki 
oraz licytowano, a pod młotek poszła koszulka Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy i książka dla dzieci (jak na dobrą bibliotekę przystało!).

Finałowy koncert rozpoczął się w niedzielę na terenie kampusu przy ul. 
Rudzkiej od pokazu wozów strażackich. Później, aż do 21 na scenie poja-
wiały się kolejne – nie tylko muzyczne grupy – które prezentowały własny 
wielkoorkiestrowy repertuar. Podczas imprezy w kampusie odbywały się 
też przeróżne licytacje, a Rybnicki Sztab Ratownictwa otrzymał defibrylator 
Saver One D Basic A, zakupiony za środki zgromadzone w akcji sponsorin-

gowej prze-
prowadzo-
nej przez 
f i r m ę 
D M S . 
Jak w ca-
łym kraju, 
os ta tn im 
orkiestro-
wym akor-
dom towarzyszył pokaz fajerwerków.

(gr)

W 2010 r. urodziło się 1875 dzieci, czyli 
zdecydowanie mniej niż w roku poprzednim, 
kiedy to w rybnickim Urzędzie Stanu Cywilnego 
odnotowano aż 1980 narodzin. Od kilku lat na 
liście najpopularniejszych imion królują Julia 
i Jakub. Nie inaczej było w minionym roku, 
a rodzice aż 62 razy wybierali imię Julia i 58 
razy – Jakub; był też… Yaqub, niby tak samo,  
a jednak… W czołówce najpopularniejszych byli 
jeszcze Filip, Mateusz, Bartosz, Natalia, Amelia, 
Emilia i Milena. Oczywiście sięgano też do tra-
dycji – nie zabrakło Janów, Marii czy Antonich, 
ale w USC zarejestrowano też Jagnę, Ingę, Kaję 
i Ksawerego. Przypomnijmy: nadawanie imion 
nowo narodzonym dzieciom reguluje „Prawo  
o aktach stanu cywilnego” i, zgodnie z przepisami, 
nie można wybrać więcej niż dwóch imion, imie-
nia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, użytego  
w formie zdrobniałej czy niepozwalającego od-
różnić płci dziecka. Obcokrajowcy często nadają 

swoim pociechom imiona charakterystyczne 
dla kraju, z którego pochodzą, a że w Rybniku 
przybywa małżeństw mieszanych, w 2010 pojawił 
się również Brooklyn, Volodymyr, Wafa Mo-
hammed, Claudio i Jamaine. W ubiegłym roku 
w rybnickim USC odbyło się 13 międzynarodo-
wych ślubów, a cudzoziemcy stający na ślubnym 
kobiercu pochodzili z Włoch, Grecji, Czech, 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Ukrainy, 
Irlandii, Litwy i Hiszpanii. Ogólnie jednak liczba 
zawieranych małżeństw spadła z 1174 w 2009 
roku, do 1041 w minionym. Co pocieszające,  
w 2010 rozpadło się też mniej małżeństw – roz-
wodem zakończyło się 307 związków (w 2009 
było ich 388). Spadła również liczba jubileuszy 
Złotych Godów, co jest konsekwencją tragedii 
z 10 kwietnia, gdyż „Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” przyznaje prezydent RP.  
W ubiegłym roku w Urzędzie Miasta odbyło 
się tylko 6 takich uroczystości, a 50–lecie mał-

żeństwa święto-
wało 128 par. 
Nie zabrakło za 
to małżeństw, 
które przeżyły 
wspólnie 60 lat. 
Takim stażem 
mogło pochwa-
lić się 18 par, a 
rekordowy nie 
tylko w skali 
naszego miasta, 
był  jubi leusz 
70-lecia (!) mał-
żeństwa, który 
świętowali pań-
stwo Hildegarda 
i Ryszard Zimni 
z Chwałowic. 
Dobra kondycja seniorów jest dowodem 
również na to, że w mieście żyje się dłużej, 
a to znajduje odzwierciedlenie w kolejnych 
statystykach – w rybnickim USC odnotowano 
mniej zgonów – w 2009 roku było ich 1438,  
a w minionym roku – 1398. Jaki będzie 2011 
rok? Pożyjemy, zobaczymy… 

(S)

Rybniczanie w urzędowych statystykach

2010 przeszedł do historii
I chyba nikt tego specjalnie nie żałuje… Statystyki rybnickiego Urzędu Stanu Cy-

wilnego też mówią same za siebie – mniej było urodzin i małżeństw oraz jubileuszy 
Złotych Godów, a rodzice nie byli szczególnie oryginalni wybierając imiona dla swoich 
nowo narodzonych pociech. Ot, taki sobie przeciętny rok…

W minionym roku na świat przy-
szło mniej dzieci, ale nasza redak-
cja zakończyła 2010 na plusie, bo 
powiększyła się o uroczą Marysię 
Nowaczyk, córeczkę naszej kole-
żanki Dominiki Ingram-Nowa-
czyk.                 Zdj.: arch. pryw.

19. finał WOŚP

Kolejny występ z cyklu koncerów akustycznych organizowany 
przez PiMBP miał „orkiestrowy” charakter. Zdj.: Tomasz Konsek

W tegoroczną edycję Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w Rybniku za-
angażowało się blisko 500 wolontariuszy. 
Mieszkańcy miasta przekazali na akcję 
zakupu sprzętu medycznego na lecze-
nie dzieci z chorobami urologicznymi  
i nefrologicznymi ponad 80 tys. zł.

Uzbieraliśmy 80 tys. zł

Na ulicach miasta kwestowa-
ło blisko 500 wolontariuszy.

Atrakcji nie brakowało też na kampusie... 
Zdj.: gr



Zakończył się cykl imprez organizowanych przez miasto w ramach współfinansowanego 
ze środków unijnych projektu II Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie. Przez wszystkie 
prawie styczniowe weekendy w Rybniku rozbrzmiewały kolędy w różnym wykonaniu i za-
skakujących niekiedy aranżacjach, a wśród wykonawców byli zarówno rodzimi jak i znani 
w kraju artyści. W lutym czeka nas jeszcze VI Wojewódzki Integracyjny Przegląd Widowisk 
Jasełkowych.

Gwiazdą przedświąteczne-
go weekendu na Rynku była 
Katarzyna Skrzynecka, która  
zaproponowała interesujące, 
z pogranicza jazzu, aranżacje 
kolęd i znanych  świątecznych 
piosenek z „Jingle bells” na 
czele. W swingującej, sympa-
tycznej dziewczynie w kożusz-
ku z kapturem trudno było 
rozpoznać divę prowadzącą 
program „Taniec z gwiazda-
mi”. Uważamy, że popularna 
„Skrzynka” powinna stanow-
czo częściej śpiewać…

Countrowe, choć bardziej ostre brzmienie, „Grupy Furmana” z Bielska 
Białej, nie zakłóciło, świątecznego nastroju. A wprost przeciwnie...

Otrzymane przez 
rybnickich harcerzy 
„Betlejemskie świa-
tełko pokoju” samo-
rządowcy przekazali 
dalej…

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 17

Rynkowa Wigilia zgromadziła tłumy – 
wydano ponad 2 tys. porcji tradycyjnych 
potraw…
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Bożonarodzeniową atmosferę przywołano również w filii nr 8 PiMBP na Smol-
nej, gdzie pokazano wystawę szopek z kolekcji Leona Kampki z Chorzowa-Ba-
torego (więcej na str. 30).

Celtycko–polski kon-
cert kolęd w wyko-
naniu zespołu „Car-
rantuohill” był do-
skonałym wstępem 
do kolejnych atrakcji 
wieczoru. A tych nie 
brakowało…

Dzięki świet(l)nym popisom 
członków Bractwa Ognia „Spa-
leni” i atmosferze stworzonej 
przez harcerzy związanych z Bo-
guszowickim Stowarzyszeniem 
Społeczno-Kulturalnym „Ślady”, 
licznie zgromadzona publiczność 
oklaskiwała widowiskową historię 
narodzenia Pana Jezusa.

— Zobaczycie na tej scenie dla Jezuska przedstawie-
nie — mówi „dyrektor cyrku” … czyli uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 21 z Niedobczyc. Nietypowy spek-
takl jasełkowy zdobył Grand Prix podczas XI edycji 
Przeglądu Widowisk Bożonarodzeniowych „A słowo 
ciałem się stało” w Chwałowicach (więcej na str 21). 

Spontaniczność, żywiołowość i doskonale wyśpiewane 
kolędy i pastorałki – to podsumowanie koncertu, jaki 
dał warszawski „Sienna Gospel Choir”. Zespół pode-
rwał marznącą publiczność i potwierdził, że „… w mu-
zyce poszukuje radości i siły do walki z codziennymi 
problemami”. 
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W kościele p.w. św. Jadwigi Śląskiej kolędowali też bracia Pospieszalscy – jedna  
z najsłynniejszych muzykujących polskich rodzin. Koncert zgromadził licz-
nych słuchaczy, którzy z entuzjazmem przyjęli dwa pokolenia artystów. Opo-
wieści prowadzącego koncert Jana Pospieszalskiego przywołały rodzinną at-
mosferę niedawnych świąt, a muzyka wytworzyła klimat wspólnoty i bliskości, 
tak charakterystyczny dla Bożego Narodzenia.                        (r), (s), (m)

Gitarowe riffy, solo na sakso-
fonach, publiczność wybijająca 
rytm oklaskami... Występ zespo-
łu rockowego? Silesian Jazz Me-
eting? Nie! To kolędowy koncert   
w kościele św. Jadwigi na No-
winach w wykonaniu Roberta 
Janowskiego i jego zespołu. No-
woczesna aranżacja najpiękniej-
szych polskich kolęd i piosenek 
świątecznych bardzo się publicz-
ności spodobała, a i Robert Ja-
nowski był atmosferą koncertu 
zachwycony, serwując na zakoń-
czenie piękną, polską wersję prze-
boju Sinatry „My way”, w której 
zdradził, że najszczęśliwszy jest, 
kiedy śpiewa. — Dlaczego tak 
rzadko gramy w kościołach? — 
pytał swoją menadżerkę znany  
z wszechstronności artysta-woka-
lista, poeta, aktor, prezenter i... 
lekarz weterynarii, którą zdra-
dził dla muzyki. I dobrze zrobił... 

— To była dobra no-
wina na Nowinach 
— tak ks. Karol Ma-
tera podsumował występ Ewy Urygi i muzyków Filharmonii Rybnickiej  
w kościele pod wezw. św. Jadwigi. Na koncert złożyły się najpiękniejsze pol-
skie kolędy, pastorałki i popularne „christmas songs” wykonane tradycyjnie, 
jazzująco, a nawet na latynoską nutę. A publiczność z chęcią włączała się 
do wspólnego śpiewu…  

W Świę to  Trzech  Kró l i  
w Chwałowicach z bożonaro-
dzeniowym repertuarem wy-
stąpili zespół wokalny „6 na 6” 
i Miejska Orkiestra Dęta Ryb-
nik wraz z solistami. Podczas 
koncertu usłyszeliśmy znane 
zagraniczne utwory świątecz-
ne z polskimi tekstami, w no-
wych aranżacjach. Publicz-
ność wielokrotnie nagradzała 
artystów oklaskami, z uzna-
niem przyjmując połączenie 
popisów wokalnych z brzmie-
niem orkiestry. Podobny kon-
cert odbył się także w kościele 
w Popielowie. Tych samych 
wykonawców usłyszeć można 
jeszcze w niedzielę 30 stycznia 
w kościele w Boguszowicach 
Starych ok. godz. 17.00 (po 
mszy o godz. 16.00).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 Regional-
ny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na 
realne potrzeby. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się 
na stronie www.rpo.slaskie.pl



Jasełka w G nr 3 zawsze zaskakują... tym razem multimedialnością.

„Opowiadanie  
o narodzinach 
Jezusa” to tytuł 
jasełek integra-
cyjnych.

Jasełka misyjne 
pokazano w Kło-
kocinie.
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 Co roku próbę dostrzeżenia „nowego w starym” podejmują uczniowie 
Gimnazjum nr 3 w Chwałowicach. — Z czym kojarzy się Pani, Panu 
25 grudnia? — pyta przechodniów „dziennikarka”. Sonda odbywa się 
przed budynkiem Gimnazjum nr 3, a film był jednym z elementów 
szkolnych jasełek. Niety-
powym i nowoczesnym, 
ale zwracającym uwagę 
na to, co tak naprawdę 
w świętach najważniejsze. Obok nowatorskich pomysłów nie zabrakło 
tradycyjnych jasełkowych elementów – wędrówki Maryi i Józefa, Trzech 
Króli i pastuszków, a historię narodzin w Betlejem opowiadała dwójce 
swoich „wnucząt” gimnazjalistka grająca rolę babci. — Dziś nikt już 
nie wyobraża sobie, by w tym wyjątkowym przedświątecznym okresie  
w naszej szkole mogło zabraknąć jasełek — mówił dyrektor G nr 3 Ry-
szard Kras. I tak już od 10 lat… Tegoroczne jasełka obejrzeli absolwenci, 
goście i rodzice uczniów, a dzień po premierze historię narodzin Jezusa  
w interpretacji anglistki Ewy Tyl, która od lat przygotowuje scenariusze 
i pisze teksty jasełek, obejrzeli również uczniowie i nauczyciele G nr 3. 

Jasełka to spore wydarzenie również w Przedszkolu nr 15 w Bo-

guszowicach, do którego przygotowania trwają przez cały grudzień,  
a każda z grup opracowuje inscenizację według własnego pomysłu. 
Od najmłodszych, którzy pomimo niewielu lat odważnie wcielają się  
w swoje role, przez wędrowców Józefa i Maryję pukających do zamknię-

tych ludzkich serc, po 
chóry aniołków, śnieżynki 
i pastuszków. Wyjątkowe 
przedstawienia obejrzeli 

rodzice, dziadkowie, dzieci i personel przedszkola. A zgodnie z tradycją 
dyrektor placówki Renata Jurczyk złożyła wszystkim świąteczno-nowo-
roczne życzenia, dzielono się opłatkiem, kolędowano, a z jasełek każdy 
wrócił z ogniem betlejemskim, przywieziony przez przedszkolnych 
zuchów z 10 gromady „Przyjaciele Kubusia Puchatka”.

Jak co roku jasełka pokazali też swoim najbliższym wychowankowie 
Przedszkola nr 14 w Chwałowicach. Do „Jezuskowej szopki” pospie-
szyły najmniejsze śnieżynki, aniołki, pastuszki, gwiazdeczki, reniferki  
i choineczki oraz starsze dzieci w rolach kolędników, trzech króli, 
aniołów i pasterzy. Wszyscy oddawali pokłon i składali dary Dzieciątku  
i wspólnie kolędowali. — Tegoroczne jasełka pokazywały przede wszystkim  

Swoje przed-
s t a w i e n i a 
j a s e ł k o w e 
przygotowa-
li najmłodsi  
z Przedszkola 
nr 15...

... i nr 14.

Przesłanie jasełek…

To z pewnością najbardziej znana historia na świecie, ale co roku odkrywamy ją na nowo... Bo pomysłów na interpretację 
wydarzeń, jakie miały miejsce w odległym Betlejem wciąż nie brakuje...   

Do szopy, bo tam... przedszkolaki z P nr 31 z Chwałęcic.
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tradycje Świąt Bożego Narodzenia związane z naszym regionem. Pojawili 
się więc kolędnicy, mieliśmy śląskie stroje oraz fragmenty gwary w dialo-
gach… — podsumowuje Beata Trybuś. Nie zabrakło też tradycyjnego 
dzielenia się opłatkiem i składania sobie bożonarodzeniowych życzeń 
oraz obdarowywania się świątecznymi wypiekami. Jasełka obejrzeli też 
dziadkowie i babcie z okazji ich święta. 

Historia narodzenia Jezusa, choć wszystkim tak doskonale znana, ko-
lejny raz wzruszyła zebranych w Szkole Podstawowej nr 35 – uczniów, 
pracowników, rodziców, emerytowanych nauczycieli oraz gości – przed-
stawicieli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Rady Rodziców. Nie za-
brakło też świąteczno-noworocznych życzeń, a złożyli je przewodniczący 
Rady Miasta Andrzej Wojaczek i dyrektor szkoły Artur Mielczarek, 
który dziękował też uczniom i nauczycielom za przygotowanie jasełek. 

Jasełka misyjne obejrzeli uczniowie, rodzice, ale również ponad dwu-
stu mieszkańców Kłokocina w tamtejszej Szkole Podstawowej nr 19.  
W czasie spotkania odbył się też koncert kolęd w wykonaniu najlepszych 
wokalistów placówki. Pokazano scenkę ewangelizacyjną wspólnoty 
oazowej działającej przy parafii pt. „New life” i podsumowano konkurs 
na najładniejszą szopkę, a na kiermaszu świątecznym sprzedawane były 
prace uczniów placówki. W świątecznej kawiarence każdy mógł kupić 
ciastko, kawę i herbatę. Zorganizowano również wystawę obrazów 
księdza proboszcza Andrzeja Gruszki oraz ucznia Daniela Mołdrzyka, 
a prace wystawiono do sprzedaży. Pieniądze przeznaczono na potrzeby 
ludzi żyjących na Madagaskarze i w Kamerunie, a uczestnicy spotkania 
modlili się w intencji misji i misjonarzy tam właśnie pracujących.

Przedstawienie jasełkowe zobaczyli też rodzice i dziadkowie przed-
szkolaków z Przedszkola nr 31 w Chwałęcicach. Maluszki wystąpiły 
w kościele pod wezw. Św. Jana Nepomucena, który wypełnił się niemal 
po brzegi. Padł pewnie rekord zrobionych zdjęć i nakręconych filmów, 
szkoda tylko, że „fotografowie” mieli utrudnione zadanie, bo dzieci w 

większości występowały tyłem do widzów. Ale pierwsze koty za płoty, 
a najmłodsi mieszkańcy Chwałęcic mają już za sobą debiut sceniczny.    

Już po raz 11 na scenie Domu Kultury w Chwałowicach odbył się 
przegląd widowisk bożonarodzeniowych „A słowo ciałem się stało”, 
w którym wzięło udział 12 grup teatralnych – 7 ze szkół podstawowych  
i 5 z gimnazjów. Spektakle o tematyce bożonarodzeniowej oceniało jury 
w składzie: Izabela Karwot, reżyser teatralny, Ilona Kargul, szefowa 
Śląskiego Centrum Muzycznego „Muzyka i Ruch” i reżyser filmowy 
Mirosław Ropiak. — Widzę postępy, które robicie… — podsumowała 
przewodnicząca I. Karwot. — Dziękuję, że tworzycie… Laureatami  
w poszczególnych kategoriach zostali: Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Rybniku i Gimnazjum im. A. Mickiewicza z Jejkowic 
oraz Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny „Szkoła Życia” z Rybnika 
i SP z Jejkowic. Grand Prix przeglądu otrzymali uczniowie SP nr 21, 
którzy sięgnęli po ciekawe scenografie i barwne stroje, ale przede 
wszystkim po niecodzienny pomysł z cyrkowcami występującymi na 
dworze króla Heroda. 

Integracyjne jasełka wystawiono z kolei w Domu Katechetycznym 
przy Sanktuarium Św. Teresy w Chwałowicach. „Opowiadanie o na-
rodzinach Jezusa” pokazali swoim rodzicom i zaproszonym gościom 
członkowie grupy niepełnosprawnych „Emmanuel”, która działa pod 
opieką ks. Arkadiusza Sitko i młodzież ze Szkolnego Koła Caritas przy 
Gimnazjum nr 3, prowadzonego przez katechetkę Alicję Grosman. 
Jasełka nie są ich jedyną wspólną inicjatywą, bo członkowie obu grup 
spotykają się regularnie, a młodzi wolontariusze prowadzą dla osób nie-
pełnosprawnych gry, zabawy i konkursy. Zwieńczeniem ich wspólnych 
działań i zawartych przyjaźni był właśnie jasełkowy występ, a radość  
i wzruszenie widzów przerosły wszelkie oczekiwania osób przygotowu-
jących to przedstawienie. I to jest właśnie magia świąt! 

(S)

Mikołaj dla rodzin
W salkach katechetycznych przy Parafii św. Teresy 

od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach odbyło się 
spotkanie mikołajkowe dla dzieci przebywających 
w rodzinach zastępczych. 

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Za-
stępczego Rodzicielstwa „My Dzieciom”, przy współpra-
cy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rybniku. Celem 
spotkania mikołajkowego była integracja środowisk 
opiekujących się dziećmi. Była to już kolejna inicjatywa 
podejmowana przez stowarzyszenie skupiające osoby 
zajmujące się opieką nad dziećmi w formach rodzin-
nych. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele 
miasta i jednostek miejskich zajmujących się opieką nad 
dzieckiem oraz duchowni.

785 czekolad na święta 
W czasie dwóch miesięcy w powiecie rybnickim i wodzisławskim zorga-

nizowano 9 akcji oddawania krwi, które połączono ze zbiórką czekolad 
dla maluchów nie tylko z domów dziecka.  

Akcje odbyły się również w Rybniku – na parkingu przed budynkiem Policji 
(zebrano 80 czekolad), w Domu Parafialnym przy kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Niedobczycach (94), na Kampusie (118) i w Klubie „Trakcyjnik” 
(33). Krew zebrana w czasie akcji trafiła do Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, a czekolady do placówek w Wodzisławiu, 
Jastrzębiu oraz Rybniku, gdzie ze słodkości ucieszyli się podopieczni Ośrodka 
Adopcyjno-Opiekuńczego (200 sztuk) i Domu Dziecka (100). Organizatorami 
akcji byli: Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli, 
Rada Samorządu Studenckiego UŚl. oddział w Rybniku, Miejski Klub Honoro-
wych Dawców Krwi w Wodzisławiu Śląskim oraz poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego Bogdan Marcinkiewicz.                                                              (S)

Uczniowie SP nr 21 zdobyli w Chwłowicach tytuł Grand Prix przeglądu. 
Zdjęcia: s i arch. org.

Laureaci pierwszego miejsca przeglądu widowisk bożonarodzeniowych – Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku. 
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Opłatek na Nowinach
Już drugi raz z rzędu organizowane przez Radę Dzielni-

cy spotkanie opłatkowe dla osób samotnych z największej  
w Rybniku dzielnicy Maroko-Nowiny, trzeba było rozłożyć na 
dwa wieczory. — Zainteresowanie jest bardzo duże, a nam zależy, 
by docierać do wciąż nowych osób — mówi główna animatorka 
przedsięwzięcia Maria Polanecka-Nabagło.

I dociera... W tym roku osobiście wręczyła ponad 200 zaproszeń, 
głównie paniom, bo to one stanowią 90% uczestniczek spotkań. Pierwsze 
miało miejsce tradycyjnie w Zespole Szkół nr 3, drugą „turę” przyjęło 
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej. W obu spotkaniach wzięli 

udział prezydent Adam Fudali wraz z zastępcami, a także ks. Karol Ma-
tera, proboszcz największej w archidiecezji katowickiej parafii św. Jadwigi 
Śl. Jak na prawdziwej Wigilii są życzenia i łamanie się opłatkiem, ka-
płańskie błogosławieństwo i tradycyjny posiłek: barszczyk, karp, kapusta  
z grzybami, słodki deser... Koszty bierze na siebie głównie Rada Dzielnicy, 
ale samorządowców wspierają też lokalni przedsiębiorcy, fundując m.in. 
ciasta. Obie podejmujące gości placówki dysponują kuchnią i obsługą, 
która przygotowuje wystrój i posiłek, w RCEZ robią to młodzi ludzie  
w ramach szkolnych zajęć i praktyk. Jest też coś dla ducha – w tym roku 
świąteczne piosenki i kolędy wykonali chór prowadzony przez Mirelę 
Szutkę (w ZSP nr 3) i zespół z Młodzieżowego Domu Kultury „Wiatraki” 
(w RCEZ), a uczestnicy opłatka chętnie się do śpiewu przyłączyli.

Dla wielu zaproszonych wspólne, świąteczne biesiadowanie w gronie 
sąsiadów, z udziałem władz miasta i proboszcza, to ważne wydarzenie  
w samotnym często życiu. Miło popatrzeć na zgromadzone panie, których 

jest zdecydowanie więcej – odświętne stroje, staranne fryzury, delikatny 
makijaż, tu i ówdzie błyskająca biżuteria... — Kobiety są bardziej otwarte 
i przychodzą chętniej, dając się często namówić sąsiadce, bo razem raźniej. 
Ale ich większa liczba wynika również z demografii – samotnych pań jest 
więcej — mówi Jadwiga Lenort, przewodnicząca Rady Dzielnicy i szefowa 
Stowarzyszenia „Tu żyję, tu mieszkam”. — Panów trzeba dłużej namawiać, 
ale kiedy już wezmą udział, są bardzo zadowoleni i chętnie w następnym 
roku korzystają z zaproszenia — dodaje Lech Kuźniak, szef Zarządu RD. 
Oboje od wielu lat należą do najbardziej zaangażowanych w organizację 
opłatka, wspomagani m.in. przez Barbarę Zielińską czy od niedawna 
zaangażowanego w działania RD Zdzisława Drążewskiego. Przyjęcie na 
200 osób to przecież spore wyzwanie logistyczne...

Choć kluczem do zaproszenia na opłatkowe spotkanie jest samotność, 
a nie np. wiek, większość uczestników to osoby starsze. — Również 
wśród młodszych mieszkańców dzielnicy są panie i panowie bez życiowych 
partnerów, ale oni mają często krewnych, dzieci, znajomych, a nasi goście 
to często ludzie bez żadnych bliskich — mówi M. Polanecka-Nabagło. 

Najstarszą uczestniczką spotkania w RCEZ była 95-letnia pani Cecylia 
Zachłód. Towarzyszyły jej dwie życzliwe sąsiadki, Helena Dehmel i Maria 
Andrzejak, które również na co dzień wspomagają starszą panią. Wraz  
z nieżyjącym już mężem mieszkała ona ponad 72 lata w rynkowej kamie-
nicy, gdzie dziś ma lokal najsłynniejszy fast food świata. W remontowanej 
kamienicy pozwolono jej mieszkać dłużej niż innym lokatorom, ale w koń-
cu musiała się wyprowadzić do mieszkania komunalnego. Nie ma w nim 
centralnego ogrzewania i pani Cecylia jeszcze dziś nosi z piwnicy drewno 
i wiaderka z węglem. Nie skarży się, a nawet uważa, że to doskonała 
gimnastyka. — Gdyby nie to, pewnie by mnie już nie było. Od dzieciństwa 
byłam nauczona radzić sobie sama — mówi sędziwa pani Cecylia. Dla 
niej i innych uczestników „opłatka” spotkanie jest okazją do przełamania 
samotności, sąsiedzkiej integracji i po prostu przyjemnością…

Lepiej wśród ludzi
Tuż przed Bożym Narodzeniem samotni i bezdomni z Rybnika 

podzielili się opłatkiem między sobą, a także z prezydentem Ada-
mem Fudalim, dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej Jerzym 
Kajzerkiem, przedstawicielami Rady Miasta i Rady Dzielnicy 
Śródmieście oraz z ojcem Arturem Chludzińskim, misjonarzem 
z parafii Królowej Apostołów.

Na organizowaną nieprzerwanie od 1990 wigilię dla podopiecznych OPS 
przybyło do restauracji „Capri” blisko sto osób. Wiele wolnych miejsc cze-
kało na tych, którzy na uroczyste przedświąteczne spotkanie nie otrzymali 
zaproszenia. — Przygotowaliśmy więcej miejsc, bo chcielibyśmy z każdym, kto 
odczuje taką potrzebę, podzielić się strawą i wprowadzić go w ten szczególny 
nastrój, jaki towarzyszy świętom — mówił dyrektor J. Kajzerek.

Świątecznie przed i po świętach...

Najstarsza 
uczestniczka spo-

tkania opłatkowe-
go w RCEZ Cecy-
lia Zachłód przyj-

muje życzenia  
od prezydenta.

 Zdj.: r

Ze względu na 
d u ż ą  l i c z b ę 
chętnych, opła-
tek dla samot-
nych z  dzielnicy 
Maroko-Nowiny 
zorganizowano 
w Zespole Szkół 
nr 3...
... a dzień póź-
niej w RCEZ.

Wigilia dla podopiecznych OPS.                                                                      Zdj.: gr
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Wśród osób przybyłych na spotkanie znaleźli się nie tylko bezdomni. 
Nie brakowało takich, którym w ostatnim czasie zmarły najbliższe osoby. 
Zaproszenie na wigilię potraktowali więc jako okazję do wyjścia z domu, 
spotkania się z innymi ludźmi w familijnej atmosferze.

— To jest taki moment, w którym nikt z nas nie powinien być sam. Spo-
tykamy się tutaj, by połączyć się w radości przeżywania świąt. Niebawem 
też powitamy Nowy Rok, chciałbym przy tej okazji życzyć wszystkim, by 
był on dla nas rokiem przełomowym, aby udało się zrealizować marzenia 
— takimi słowami powitał zebranych prezydent A. Fudali.

Wśród serdecznych życzeń składanych sobie wzajemnie podczas łamania 
się opłatkiem pojawiły się również i takie, w których samotni i bezdomni 
wyrażali nadzieję, że będzie to ich ostatnia wigilia spędzona poza rodzin-
nym gronem. — Wiadomo, że w takiej chwili lepiej siedzieć wśród ludzi niż 
samotnie, jak to zwykle bywa. Gdy nie ma się własnego kąta, takie spotkanie 
jest dla człowieka ważnym wydarzeniem — mówił jeden z wigilijnych gości. 
— Mam potrzebę, by pobyć w takiej atmosferze. Zwykle w wigilię siedzę sama 
w domu i płaczę — dzieliła się własnymi emocjami starsza pani.

Spożywanie tradycyjnych potraw umilał występ gimnazjalistów z G4 
w Rybniku, którzy przygotowali przedstawienie zatytułowane „Między 
niebem a piekłem.” 

Dobrze życzą...
— Dla naszych seniorów to jedyna okazja, aby spotkać się przy wspól-

nym stole ze znajomymi, z którymi dawno się nie widzieli — przekonują 
członkowie Rady Dzielnicy Kłokocin, którzy zorganizowali kolejne 
noworoczne spotkanie dla najstarszych mieszkańców. 

Było to już XXII spotkanie seniorów tej dzielnicy, a do udziału  
w nim zaproszono osoby, które ukończyły 75 lat. Takich mieszkańców 
jest w dzielnicy ok. stu, ale nie wszyscy skorzystali z zaproszenia, bo 
aura skutecznie odstraszyła od wyjścia z domu… Spotkanie poprzedziła 
msza św. w kościele pod wezw. Św. Józefa, a następnie w remizie OSP 
na wszystkich seniorów czekał tradycyjny śląski obiad z kluskami, rola-
dą i „modrą” kapustą. O dobrą zabawę zadbał Alojzy Krawczyk, który 
rozweselał towarzystwo śląskimi gawędami i piosenkami, a o świąteczno-
noworoczną atmosferę – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19. — To już 
tradycja tych spotkań, które zawsze odbywają się w myśl zasady „najmłodsi 
– najstarszym” — tłumaczy przewodniczący zarządu RD Zygmunt Kula. 

Tym razem dzieci przygotowały jasełka bożonarodzeniowe, które prze-
platane były kolędami. 

O seniorach nie zapominają także rady dzielnic ze Stodół. W OSP w 
Stodołach na świątecznym spotkaniu zebrało się 45 seniorów, którzy skoń-
czyli 75 lat. Nie zabrakło tradycyjnego łamania się opłatkiem, śpiewania 
kolęd i życzeń, które na święta i Nowy Rok złożył najstarszym miesz-
kańcami dzielnicy przewodniczący zarządu RD Stodoły Józef Sorychta.

Na ten nowy rok…
Styczniową tradycję składania sobie dobrych życzeń na nowy rok 

podtrzymuje prezydent Adam Fudali, zapraszając do Urzędu Miasta 
przedstawicieli różnych środowisk. Spotkanie przy kawie sprzyja luźnym 
rozmowom, których głównym tematem pozostaje jednak Rybnik oraz 
sprawy związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem. Prezydent gościł 
duszpasterzy, służby mundurowe i dziennikarzy, zaś spotkanie z kierowni-
kami jednostek miejskich odbyło się, podobnie jak w latach poprzednich,  
w Rybnickim Centrum Kultury. Program artystyczny na scenie Teatru Ziemi 
Rybnickiej zaprezentowało Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka i Ruch”, 
a wystąpili: chór „Cantate Deo” pod dyrekcją Aleksandry Orzechowskiej-
Niedzieli, a także zespół „Vox Animum” pod jej kierownictwem, gitarzysta 
Wojciech Świerczyna, który przygotował oprawę muzyczną, Zespół Wo-
kalny „Centrum” prowadzony przez Monikę Sachs-Wajner oraz wokalna 
„nadzieja” Rybnika, 10-letnia Monika Reclik. 

W trakcie spełniania artystycznych marzeń jest już nieco starsza kole-
żanka Moniki, finalistka programu TVN „Mam talent”, Sabina Jeszka, 
która na noworocznym spotkaniu w RCK wystąpiła niejako na deser. 
Dzięki niewątpliwemu talentowi, bardzo pochlebnym opiniom zarówno 
jurorów, jak i publiczności, jej osoba wzbudza spore zainteresowanie, 
również w rodzinnym Rybniku, co można było zaobserwować na towa-
rzyskim spotkaniu po koncercie. Obecność Sabiny na scenie, gdzie swój 
dorobek prezentowało Centrum „Muzyka i ruch”, nie była przypadkowa. 
Założycielka tej placówki Ilona Kargul w osobie ojca Sabiny, przedwcze-
śnie zmarłego Ireneusza Jeszki, pozyskała sponsora organizowanego 
do dziś Rybnickiego Festiwalu Młodych Talentów i Sabina przez jakiś 
czas uczęszczała tam na zajęcia. Firma I. Jeszki była w Rybniku jednym  
z pierwszych przedsiębiorstw wspierających finansowo projekty kultural-
ne. Dziś festiwal, który w tym roku będzie organizowany po raz ósmy, nosi 
imię Ireneusza Jeszki. Prowadzona przez Mirellę Jeszkę, mamę Sabiny, 
firma, nadal festiwal wspiera, a dzięki temu co roku dwu jej laureatów 
jedzie w nagrodę do Euro Disneylandu. 

A małej Monice Reclik życzymy co najmniej takiego sukcesu, jaki 
osiągnęła Sabina Jeszka, która już pracuje nad płytą. Z tego też powodu 
przeniosła się do Warszawy…  

(r), (gr), (s)   

Seniorzy z Kło-
kocina obej-
rzeli występy 
uczniów z SP nr 
19. Zdj.: arch. 
org.

Sabina Jeszka wspólnie z pozostałymi wykonawcami ze Śląskiego Centrum Muzycznego  
„Muzyka i Ruch”.                                                                          Zdj.: J. Rzymanek
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Największą niespodzianką tych ferii nie 
był brak śniegu, ale fakt, że pojawiło się go 
na tyle, by w centrum Rybnika jeździć na 
nartach. Oczywiście nie byłoby takiej możli-
wości, gdyby nie… oświetlony ministok, jaki 
wyrósł obok „Focus Mall”. Wbrew nieprzy-
chylnej aurze… Niecodzienną atrakcję przygo-
towało centrum handlowe, by zachęcić dzieci do 
ruchu przekonując „Czas ferii to czas aktywno-
ści”. Stąd pomysł, by w trakcie pierwszych trzech 
dni wolnych od zajęć, instruktorzy uczyli na stoku 
podstaw jazdy na nartach. Szkółka narciarska 
nie była jedyną atrakcją – na zainteresowanych 
czekały konkursy z nagrodami, pokazy mody, 
spotkania z miłośnikami sportów zimowych oraz 
z gośćmi biorącymi udział w akcji „Bezpieczne 
ferie”. Wewnątrz budynku centrum policjanci  
i strażnicy miejscy pokazywali dzieciom sprzęt, 
na jakim pracują. Chłopcy najchętniej siadali 
za kierownicą „pojazdów uprzywilejowanych”,  
a dziewczynki pozowały do zdjęć na policyjnym 
motorze, które funkcjonariusz Straży Miejskiej 
wykonywał przy użyciu fotoradaru. 

Ferie w Domu Kultury w Chwałowicach 
rozpoczęły się od balu przebierańców z udzia-
łem klauna Dyzia. Nie zabrakło też seansów 
filmowych, pokazu slajdów związanych z Afryką,  
a sporym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia 
w pracowni wikliny. Wielu wrażeń dostarczyła 
też wycieczka do Studia Filmów Rysunkowych 
w Bielsku-Białej, gdzie dzieci dowiedziały się na 
czym polega animacja. 

Jak zwykle bogatą ofertę wypoczynku dla 
dzieci spędzających ferie w mieście przygotowały 
Młodzieżowy Dom Kultury i Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dzielnicy Maroko-Nowiny, które 
na ten cel pozyskało dofinansowanie z miasta. 
Codziennie w zajęciach uczestniczyło 100 dzieci, 
dla których przygotowano warsztaty artystyczne, 
spotkanie z policjantem, wyjazdy na basen i do 
kina. W poszukiwaniu śniegu dotarły do Brennej, 
a w chlebowej chacie poznały metody wypieku 
chleba oraz produkcji miodu. Samodzielnie 
piekły, a potem ze smakiem zjadły świeżutkie 
podpłomyki z miodem. Dodatkowe kalorie 
udało im się zrzucić podczas zajęć tanecznych 
oraz taekwondo. 

Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido” 
na Nowinach zaprosiło dzieci i gimnazjalistów na 
zajęcia rekreacyjno-sportowe, a w ramach akcji 
„Zima na Nowinach” codziennie odbywały się 
rozgrywki piłki nożnej halowej, siatkówki, tenisa 
stołowego oraz gry i zabawy na lodowisku.

Jak co roku najmłodsi skorzystali też z ofert 
innych miejskich placówek. Dom Kultury  
w Niewiadomiu zaprosił na „Ferie na Ignacym” 
i wspinaczkę na ściance w centrum „Cechownia”, 
wyjazdy na lodowisko i warsztaty artystyczne, 
Dom Kultury w Niedobczycach na zajęcia 
rekreacyjne i wycieczkę do planetarium w Cho-
rzowie, a Dom Kultury w Boguszowicach na 
zajęcia do klub komputerowego „Bit”, seanse 
filmowe i warsztaty ceramiczne. 

Ferie na Broadway’u? Ależ tak! Rybnickie  

Spotkanie noworoczne, na jakie rybnickich 
przedsiębiorców tradycyjnie zapraszają pre-
zydent Rybnika Adam Fudali i prezes Izby 
Przemysłowo-Handlowej Andrzej Żylak, jest 
okazją nie tylko do złożenia życzeń, ale również 
uhonorowania osób, placówek i firm zasłu-
żonych dla rozwoju gospodarczego Rybnika.  
W tym roku przed „starym” Ratuszem gości 
witała orkiestra dęta kop. „Chwałowice”.

Po noworocznym toaście prezydent Rybni-
ka wręczył kilku osobom przyznawane przez 
prezydenta RP Medale za Długoletnią Służbę, 
odnowione w 2007 r., przedwojenne cywilne 
odznaczenie za wzorowo wykonywaną pracę 
zawodową w służbie państwa. Piramidy Wiedzy 
Fachowości i Przyjaźni „ŚLONSKO HOŁDA-
CHARLOTTE” – wyróżnienia rybnickiej Izby 
odebrali w tym roku wiceprezydent Joanna 
Kryszczyszyn, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego Adam Zdziebło oraz 
dyrektor biura Izby Przemysłowo-Handlowej 
ROP od 1996 do końca ub. roku Henryk 
Myszor. Funkcję tę przejęła dotychczasowa 
asystentka prezesa Izby – Grażyna Rycman. 
Piramidę przyznano również Raciborskiej Izbie 
Gospodarczej.

Rybnicka Izba stara się nie przeoczyć żad-
nych ważnych rocznic rybnickich podmiotów 
gospodarczych i na noworocznym spotkaniu 
wręcza firmom obchodzącym jubileusze 
okolicznościowe Honorowe Medale Izby 
Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okrę-
gu Przemysłowego.

Z okazji jubileuszu 55-lecia otrzymały je 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, 
Oddział I w Rybniku oraz Przedsiębiorstwo 

Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR” 
S.A. Jubileusz 20-lecia działalności był okazją 
do wręczenia medali  przedsiębiorstwom pro-
dukcyjno-usługowo-handlowym: A-P Żory Sp. 
z o.o; „LASEL” Sp. z o.o.; THERMODOM 
Sp. z o.o. i SADEX Sp. z o.o. oraz zakładowi 
„CEKOL” Jan Cendrowski, spółkom: GROS 
i HYDROTECH, a także I Oddziałowi  
w Rybniku KREDYT BANK S.A. i perfumerii 
AMBROZJA. 

Z okazji 15-lecia medale otrzymały firma 
REWON s. c. i Spółka Energetyczna „Jastrzę-
bie” S.A. Najmłodsze, obchodzące 10. rocznicę 
działalności, uhonorowane firmy to Niepu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum 
Medyczne” Sp. z o. o.; CETUS – Energetyka 
Gazowa Sp. z o.o.; POLSTAGE Sp. z o.o.  
i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZARE-
MUS Krystyna Lizon.

Spotkanie towarzyskie w salach rybnickiego 
Muzeum przy dźwiękach rybnickiego zespołu 
„South Silesian Brass Band”, było również 
okazją do obejrzenia muzealnych zbiorów  
i środowiskowej integracji. 

(r)

Noworocznie z przedsiębiorcami
Czego u progu nowego roku życzyć przedsiębiorcom? Na pewno, jak wszystkim, 

zdrowia, ale i sprzyjającej koniunktury gospodarczej. Gdy będzie jedno i drugie, 
o rozwój firm nie trzeba się martwić.  

Laureaci nagród i wyróźnień.                                                                                                             Zdjęcia: L. Tyl
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Dzieci z Nowin nie narzekały na nudę…

Zimowe wieczory z baśnią i zabawy w teatrzyk amatorski – to tylko niektóre atrak-
cje, jakie przygotował oddział dla dzieci Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Na stoku obok centrum handlowego „Focus Mall” pierwsze narciarskie kroki stawiali 
najmłodsi rybniczanie…

Zajęcia w pracowni wikliny w DK w Chwałowicach cieszyły się sporym zaintereso-
waniem… 

Centrum Kultury przygotowało zimowe 
warsztaty pod hasłem „Broadway jest tutaj!”.  
W ich trakcie ponad 40 młodych ludzi doskonaliło 
swoje umiejętności taneczne, wokalne i teatral-
ne, a wśród uczestników zajęć byli i tacy, którzy 
dopiero stawiali swoje pierwsze sceniczne kroki. 
Zwieńczeniem tygodniowych zajęć był minispek-
takl muzyczny oparty na piosenkach z polskich 
musicali i filmów muzycznych. Warto dodać, że 
zajęcia artystyczne nie były jedyną atrakcją, jaką 

na ferie przygotował RCK – dzieci miały okazję 
wziąć udział w warsztatach plastycznych i spekta-
klu „Cudowna lampa Aladyna”, a na 30 stycznia 
(niedziela, godz. 16.00) zaplanowano jeszcze 
„Jasia i Małgosię”.

Pod hasłem „Zimowe igraszki” kryły się 
atrakcje przygotowane przez Oddział dla Dzieci 
i Młodzieży Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Uczestnicy zajęć brali udział w grach, 
zabawach i konkursach, a codziennie placówkę 

odwiedzała spora grupka 16, 17 dzieci. Zainte-
resowaniem cieszyły się również „zimowe wie-
czory z baśnią” spędzane oczywiście na czytaniu,  
a największą frajdę sprawiły dzieciom zabawy 
w teatrzyk amatorski. W czasie tych ferii zajęcia 
aktorskie z pewnością się przydały… Dzieci nie 
musiały wprawdzie udawać, że dobrze się bawią, 
bo tak rzeczywiście było, za to zima mogła bardziej 
przekonująco zagrać swoją rolę… 

(S)

Fe r i e  p o  w o d z i e ? 
Zima w mieście

Podczas zajęć w RCK dzieci rozwijały swoje umiejętności plastyczne i... wyobraźnię.
Zdjęcia: arch.org. i s.
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Marcin w finale!
Uczeń Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych Marcin Wydra zakwa-

lifikował się do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, organizo-
wanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Aby znaleźć się w finale 
wystarczyły 24 punkty z testu wielokrotnego wyboru z szeroko pojętej logi-
styki, jednak Marcin zdobył ich aż 30 i znalazł się w ścisłej czołówce drugiego 
etapu konkursu, ustępując o dwa punkty uczennicy z Żor. W marcu wspólnie 
z 53 osobami z całego kraju powalczy o darmowe studia w Wyższej Szkole 
Logistyki w Poznaniu. Życzymy powodzenia!  Warto podkreślić, że awans do 
II etapu konkursu wywalczyło aż 6 rybniczan, a opiekunami merytorycznymi 
olimpiady w ZSE–U są Hanna Jendrzejek i Katarzyna Migas.

ZOMO w liceum
Milicjanci w mundurach stylizowanych na uniformy ZOMO, legity-

mowanie i wyprowadzanie w asyście funkcjonariuszy – takie sceny 
rozgrywały się w IV LO. W ten szczególny sposób uczniowie upamiętnili 
rocznicę pacyfikacji strajku górników w kopalni „Wujek”.  Zanim odbył się 

happening, na lekcjach historii zastanawiano się 
nad znaczeniem wprowadzenia stanu wojenne-
go, a ilustracją były fragmenty filmu „Śmierć jak 
kromka chleba”. Poruszono też temat strajków  
i starć w kopalni „Manifest Lipcowy” oraz 
dramat górników „Wujka”. Uczniowie przygo-
towali również wystawę, której głównymi ele-
mentami były biało czerwona flaga przepasana 
kirem i płonące znicze. Spore wrażenie robili na 

młodych ludziach, krążący „milicjanci” i… ofiary „przesłuchań” – na szczęście 
ślady pobicia powstawały dzięki kosmetykom do makijażu…

W szkolnym kinie
Podczas piątego konkursu wiedzy o filmie współczesnym w I Liceum 

Ogólnokształcącym o miano „Kinomaniaków” rywalizowali uczniowie 
z sześciu rybnickich szkół ponadgimnazjalnych. Po pisemnej części kon-
kursu i emisji filmu, pięć najlepszych par przystąpiło do finałowej rozgrywki, 
w której pytania zadawali członkowie jury – Adam Doliba (organizator 
konkursu), Mirosław Ropiak (Klub Filmu Niezależnego z Rybnika) i Monika 

Wieczorek (filmoznawca). 
Zwycięzcami jubileuszowe-
go „Kinomaniaka” zosta-
ły tegoroczne maturzystki  
z I LO – Karolina Stawar-
czyk i Klaudia Kadłubek. 
— Najlepsza drużyna już po 
części pisemnej miała sporą 
przewagę, a dziewczyny 
wykazały się bardzo dużą 
wiedzą filmową — podsu-

mowuje A. Doliba. — Cieszę się, że w tegorocznej edycji imprezy wzięli udział 
uczniowie z aż sześciu rybnickich szkół. Pierwszy raz udało mi się dotrzeć 
do tak dużej grupy „kinomaniaków”. Za rok może ich być jeszcze więcej… 

O adaptacji filmowej
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 zwyciężyli w II Miejskim 

Konkursie Literacko-Informatycznym „Bohater literacki w adaptacji 
filmowej” pod patronatem prezydenta miasta. 

Kolejne miejsca zajęła SP nr 13 i SP nr 3, a w rywalizacji, która toczyła 
się w SP nr 6, wzięło udział 11 rybnickich szkół. Konkurs sprawdzał znajo-

mość lektur i adaptacji filmowych, 
słownictwa związanego z budową 
książki, umiejętność pracy przy 
komputerze i przygotowywania 
afiszu lub plakatu reklamującego 
wybraną adaptację filmową.

Uwaga konkurs!
Papież sportowcem   
Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 3 organizuje IV Międzyszkolny 

Konkurs Korespondencyjny „Jan Paweł II w oczach dzieci”. Konkurs 
ma przybliżać sylwetkę i propagować styl życia zgodny z nauczaniem Jana 
Pawła II oraz rozwijać zdolności twórcze. Jest przeznaczony dla uczniów 
klas IV do VI szkoły podstawowej, a tegoroczna edycja odbywać się bę-
dzie pod hasłem „Papież sportowiec”. Prace w kategoriach: plastycznej 
(technika dowolna, format A3), literackiej (wiersz) lub informatycznej 
(prezentacja multimedialna do 10 slajdów) należy dostarczać do siedziby 
organizatora (ul. B. Kuglera 8a, 44-207 Rybnik) do 30 marca. Regulamin 
konkursu znajduje się na stronie internetowej www.zszp3.rybnik.pl. 

W Osinach o Bożym Narodzeniu 
Jak przygotować konopiotkę i ozdobić wigilijny stół dowiedzieli 

się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 22 w Żorskim Centrum Regio-
nalnym w Osinach.    

Wycieczkę przybliżającą śląskie zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe 
zorganizowano w ramach projektu „Szkoła dobrych pomysłów”, a w Osinach 
uczniowie przyglądali się przygotowaniom do wieczerzy wigilijnej. Prowadzą-
cy zajęcia pokazali jak zrobić tradycyjne śląskie potrawy – makówki, moczkę, 
bryję i konopiotkę, i jak udekorować stół nie zapominając o białym obrusie, 
świecach, krzyżu, sianku oraz dodatkowym nakryciu. Dzieci dowiedziały się też 
o rozpoczynającej wieczerzę modlitwie, 
tradycji łamania się opłatkiem i kar-
mienia zwierząt domowych resztkami 
ze stołu oraz o znaczeniu rodzinnego 
śpiewania kolęd. W dalszej części zajęć 
każda klasa wykonała swoją choinkę 
z kolorowego papieru, a dziewczynki 
wycinały świąteczne ciasteczka z przy-
gotowanego wcześniej ciasta. Zajęcia 
zakończyła degustacja… 

Pancernik ochroni?
W SP nr 12 powstał szkolny klub bezpieczeństwa „Pancernik”, którego 

opiekunem jest Teresa Zielonka. Znajomość przepisów bezpieczeństwa ma 
być… pancerzem ochronnym, stąd nazwa klubu i podejmowane inicjatywy. 
Dzieci uczyły się już udzielania pierwszej pomocy, przepisów ruchu drogo-
wego, zachowań na drodze w trudnych warunkach atmosferycznych i zasad 
bezpieczeństwa podczas używania fajerwerków. Na ferie członkowie „Pan-
cernika” przygotowali garść informacji przestrzegających przed ślizganiem 
się na zamarzniętych stawach, gwarantujących bezpieczeństwo podczas 
zabaw na śniegu, jazdy na łyż-
wach, sankach i nartach. Warto 
przypomnieć, że społeczność 
szkoły przygotowała też petycję 
do prezydenta Adama Fudalego, 
podpisaną przez wszystkich 
uczniów i nauczycieli, a dotyczą-
cą wykonania chodnika po lewej 
stronie bardzo ruchliwej ulicy 
Zebrzydowickiej, w sąsiedztwie 
której znajduje się SP nr 12. Pre-
zydent zapowiedział, że bezpieczeństwo najmłodszych traktuje bardzo poważ-
nie, więc będzie zabiegać o pozyskanie niezbędnych środków na to zadanie. 

O narkomanii i dopalaczach
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Niewiadomiu zorganizował cykl 

spotkań związanych z profilaktyką uzależnień, z których skorzystali na-
uczyciele, rodzice i uczniowie. W czasie szkoleń dla nauczycieli omówiono 
legalne i nielegalne środki psychoaktywne, zastanawiano się dlaczego młodzi 
ludzie sięgają po narkotyki, pokazano testy antynarkotykowe i próbki oraz 
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atrapy narkotyków i dopalaczy. Rodzicom uświadamiano zagrożenia wynika-
jące ze stosowania przez ich dzieci środków psychoaktywnych oraz sposoby 
rozpoznawania niepokojących sygnałów. Działania profilaktyczne zakończył 
spektakl „Królowa Śniegu”, w którym uczestniczyli uczniowie klas IV-VI. Po-
ruszono w nim problem zanikania norm moralnych, prawnych i społecznych 
oraz poszukiwań łatwych rozwiązań poprzez alkohol, narkotyki, przemoc, czy 
internet. O swoich wrażeniach i przemyśleniach dzieci mówiły podczas spo-
tkania z terapeutą. Na organizację działań przeprowadzonych przez Centrum 
Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa, szkoła otrzymała środki z miasta.

W czapce z prezentami
Młodzieżowa Rada Miasta po raz kolejny zorganizowała akcję 

charytatywną „Czapka św. Mikołaja”. Po raz kolejny z powodze-
niem. Tym razem dzięki wysiłkowi młodzieży i ludzi dobrego serca, 
którzy w hipermarketach „Real” i „Plaza” postanowili wspomóc 
akcję, udało się przygotować aż 300 paczek żywnościowych i około 
600 paczek z prezentami. Kuratorzy i wolontariusze dostarczyli je 
do najbardziej potrzebujących rodzin z całego Rybnika. Prezenty 
trafiły też do dzieci z Ośrodka Wsparcia Dziennego na Nowinach 
(podsumowanie akcji na www.miastorybnik.pl/mrm/).

Powstańcy przed Fryczem, 
Frycz przed Powstańcami
Według przeprowadzonego przez „Rzeczpospolitą” rankingu szkół 

ponadgimnazjalnych rybnickie placówki uzyskały wysokie pozycje  
w województwie śląskim. 

Na 6. i 7. miejscu znalazły się odpowiednio: I Liceum Ogólnokształcące im. 
Powstańców Śląskich i II Liceum Ogólnokształcące  im. Andrzeja Frycza-Mo-
drzewskiego. Pozycję 38. zajęło Publiczne LO Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej. 
W rankingu ogólnopolskim I LO zajęło 88. miejsce, natomiast II LO – 97. Biorąc 
pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych w rankingu znalazło się I Liceum 
Ogólnokształcące, zajmując 75. miejsce. Inaczej rzecz ma się w zestawieniu 
szkół z najlepszymi wynikami z olimpiad – tym razem wyżej znalazło się II 
LO – na 37. pozycji, a I LO – na 70. Osobny ranking dotyczył techników,  
a w województwie śląskim na pozycji 34. znalazło się Technikum nr 1 im. Sta-
nisława Staszica, na 35. – Technikum nr 3 w ZSE-U, a na 47. – Technikum nr 2. 

(za www.rybnik.eu)

Ekspresem przez szkoły
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Golejowie odbył się XVI 

Konkurs Wiedzy Biblijnej dla uczniów szkół podstawowych • Miłośnicy 
rozwiązywania zadań wzięli udział w XI edycji Rybnickiego Konkursu Mate-
matycznego „Rykomat”, organizowanego przez Społeczną Szkołę Podsta-
wową, a zwyciężył Patryk Mocek z SP nr 2 • W Zespole Szkół Technicznych 
podsumowano Szkolny Tydzień Edukacji Regionalnej, w czasie którego nie 
zabrakło śląskich potraw i… ślonskij godki • Licealiści z „Powstańców” 
zorganizowali tradycyjną międzynarodową Wigilijkę • Szkoła Podstawowa 
nr 35 w ramach programu Socrates Comenius „Budowanie mostów po-
między kulturami” gościła nauczycieli i uczniów z Hiszpanii, Turcji i Węgier  
• I miejsce w wystawie „Na słodko” zorganizowanej przy okazji konkursu pie-
karsko-ciastkarskiego Izba Rzemieślniczej zajęła Anna Krzemińska z Rybnika  
• W Szkole Podstawowej nr 12 już po raz XIII odbył się szkolny konkurs 
gwary śląskiej • Uczniowie IV LO i Gimnazjum z Jankowic w ramach pro-
jektów dotyczących historii przygotowali 2 wystawy – „Polskie nekropolie 
Wschodu” i „My Ślązoki” • W I LO odbyła się debata oksfordzka w języku 
angielskim z udziałem gospodarzy i uczniów Prywatnego Liceum Ogólno-
kształcącego z Katowic, którzy okazali się lepsi w dyskusji na temat „W przy-
padku gdy zażywanie narkotyków dotyczy tylko zażywającego, powinno ono 
być jedynie kwestią wolności osobistej” • SP 13 z Chwałowic kontynuuje 
projekt „World is screaming silently” w ramach programu SC wspólnie ze 
szkołami z Turcji, Włoch, Danii i Czech, a uczniowie wymieniają i zdobywają 
doświadczenia w zakresie ochrony przyrody i działań proekologicznych. 

(S)

„Cicha noc” w tradycyjnym wykonaniu, a obok kolęda  
w ostrym rockowym brzmieniu. Takie rzeczy to tylko w czasie 
jubileuszowego, piątego już Rybnickiego Festiwalu Kolędowe-
go „Anioły Śpiewają”.  

— Założeniem tego festiwalu było rozbudzenie śląskiej tradycji kolędni-
czej. Dlatego gościliśmy tutaj muzykujące rodziny, zespoły wokalne, wokal-
no – instrumentalne, chóry kameralne oraz solistów. Najmłodszy uczestnik 
miał 4 lata… — podsumowuje koordynator festiwalu i dyrygent chóralny 
Mirela Szutka. — Przez pięć lat obserwowaliśmy, jak zmienia się ten 
festiwal. O ile trzecia edycja zgromadziła rekordową liczbę wykonawców, 
bo ok. 350, to tegoroczna charakteryzowała się wysokim poziomem arty-
stycznym. Stąd, po raz pierwszy w historii tej imprezy, przyznana została 
nagroda Grand Prix, którą wyśpiewała Karolina Nowak z ZSP nr 1  
w Rydułtowach. Podczas koncertu laureatów wykonała piosenkę z re-
pertuaru Kabaretu Starszych Panów „Na całej połaci śnieg”, a towarzy-
szył jej Wojciech Świerczyna, doceniony przez jury za „...profesjonalizm 
i wyróżniający się akompaniament gitarowy”. Przesłuchania festiwalowe 
odbyły się w Zespole Szkół nr 3, który jest głównym organizatorem 
imprezy, a finał połączony z wręczeniem nagród miał miejsce w kościele 
pod wezw. św. 
Jadwigi. 

W tegorocz-
nej edycji wzię-
ło udział 150 
wykonawców  
z 36 placówek  
z Rybnika, Żor, 
Mikołowa, Ła-
zisk Górnych, 
J a s t r z ę b i a  
i Wodzisławia 
Śl., którzy mu-
sieli wyśpiewać 
dwa utwory, 
w tym kolędę 
tradycyjną. Ich 
popisy oceniało jury w składzie: instrumentalista i aranżer Jarosław 
Hanik, muzyk – wokalista Kornelia Maroszek oraz dyrygent chóralny 
Mirela Szutka. W gronie laureatów znaleźli się również zdobywcy  
I miejsc w poszczególnych kategoriach: Olga Dźwigała (SP nr 3 w Żo-
rach) i Aneta Tront (Gimnazjum nr 12 w Rybniku) oraz zespół wokalny 
„Balans” (G nr 12 w Rybniku) i chór kameralny „Andante” z MDK  
w Rybniku (prowadzony przez 
Helenę Zaik zespół zdobył też 
III miejsce w kategorii chóry 
szkolne na Ogólnopolskim 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Będzinie). Patronat nad 
rybnickim festiwalem obję-
li poseł RP Grzegorz Janik  
i prezydent Rybnika Adam Fu-
dali, a impreza udała się dzięki 
życzliwości sponsorów, Urzędu 
Miasta oraz Rady Dzielnicy 
Maroko – Nowiny. Wszystko 
po to, by kolędować małemu… 

(S)

Anioły kolędowały

Kolęda na rockowo? Zespół „Jet Stre-
am” z POPP przy Gimnazjum w Jej-
kowicach udowodnił, że to doskonały 
pomysł.                             Zdjęcia: s 

Pierwszy w historii festiwalu tytuł Grand Prix wyśpiewała Ka-
rolina Nowak, której towarzyszył wyróżniony przez jurorów gita-
rzysta Wojciech Świerczyna. 
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Styczeń
• Sesja Rady Miasta – po raz pierwszy budżet przyjęty 

już w styczniu – opozycja na nie.
• Pozyskanie przez miasto 35 mln zł unijnego wsparcia 

na modernizację Drogi Krajowej nr 78.
• Prezentacja miejskiego budżetu przedsiębiorcom  

i dzielnicowym samorządowcom.
• W Urzędzie Miasta debata nad kondycją kultury  

w Rybniku – pokłosie jesiennych RDL.   
• Nowy wóz strażacki dla Ochotniczej Straży pożarnej 

w Kamieniu.
• Cykl spotkań noworocznych w UM i dzielnicach.
• 15 rybnickich rodzin wyróżnionych medalem Ministra 

Obrony Narodowej „Za zasługi dla Obronności Kraju”.
• Modlitewny Marsz Pamięci w hołdzie uczestnikom 

Marszu Śmierci.
• Prawie 90 tys. zł wpłacili rybniczanie na konto Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
• Setne urodziny Agnieszki Kuczery ze Smolnej.
• W kulturze m.in.: ostatnie koncerty w ramach 

projektu „Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowa-
nie” m.in. koncert Golec u’Orkiestra w kościele św. 
Jadwigi, w TZR – koncert Krzysztofa Krawczyka, 
występ artystów z Korei Płd., karnawałowy wieczór 
z Filharmonią Rybnicką oraz solistami, operetka 
„Hrabina Marica”; Karnawał z Listą Szlagierów po 
Śląsku z udziałem Joanny Bartel.

• W sporcie m.in.: złoto dla szpadzisty Wojciecha 
Sworowskiego w III Pucharze Polski Juniorów, 18 
medali zawodników Polonii Rybnik na Mistrzo-
stwach Śląska. 

Luty
• Sesja Rady Miasta – podwyższenie opłat za wodę 

i dopłaty do ceny odbioru ścieków; w kasie UM 
umożliwienie płatności podatkowych i in. kartą 
płatniczą.

• Dwa nowe „mercedesy” dla miejskiej komunikacji.
• Prezentacja promującej miasto bajki „Rybek  

z Rybnika”.
• Miejskie placówki zaangażowane w akcję „Zima 

w mieście”.
• IV edycja konkursu portalu www.rybnik.pl „Czło-

wiek Roku” – laureatami Jadwiga Demczuk-Bro-
nowska, Tomasz Iwanca „Grubson”, Grzegorz 
Goik i Mariusz Prudel.   

• W kulturze m.in.: XIV edycja Ogólnopolskiego Festi-
walu Piosenki Artystycznej – jubileusz 50-lecia pracy 
artystycznej Wojciecha Bronowskiego z udziałem 
Anny Marii Jopek, zwyciężczynią Beata Banasik; 
spektakl „Wieczór kawalerski” Teatru Śląskiego  
w TZR; wernisaż fotografii Henryka Tkocza.

• W sporcie m.in.: Bartłomiej Bednarczyk obronił 
tytuł mistrza Polski w ju-jitsu w wadze do 69 kg na 
zawodach we Wrocławiu; Mateusz Mazik wicemi-
strzem Polski w boksie.

Marzec
• Sesja Rady Miasta – Jerzy Buzek honorowym oby-

watelem Rybnika.  

• Rozpoczęcie cyklu zebrań sprawozdawczych  
w dzielnicach.

• Remont wiaduktu na ul. Raciborskiej – droga za-
mknięta.

• Udział delegacji Urzędu Miasta w Światowym Forum 
Miast w Rio de Janeiro.      

• Dyktando zorganizowane z okazji 20-lecia „Gazety 
Rybnickiej”.

• Zakończenie wspartej środkami unijnymi kampanii 
promocyjnej miasta „Rybnik to dobry adres”.

• Inauguracja edukacyjnego programu „Szkoła do-
brych pomysłów”. 

• Wizyta ambasadora Francji w Urzędzie Miasta  
i Alliance Française.

• Otwarcie zaadaptowanej na kaplicę akademicką  
d. kaplicy szpitalnej przy ul. Rudzkiej.  

• Powiatowy Urząd Pracy świętował 20-lecie istnienia.  
• Zmarł mec. Leszek Piotrowski.
• W kulturze m.in.: w TZR – VI Blues Festiwal; Kry-

styna Janda w spektaklu „Boska”, koncert zespołu 
„Carrantuohill”; koncert Filharmonii Rybnickiej  
z udziałem skrzypka Zbigniewa Raubo.

Kwiecień
• Rybnik pożegnał ofiary katastrofy pod Smoleń-

skiem. 
• Sesja Rady Miasta – ostatnie absolutorium kadencji.
• Jubileusz 20-lecia „Gazety Rybnickiej” w Teatrze 

Ziemi Rybnickiej; rozstrzygnięcie konkursów jubile-
uszowych; część artystyczna w wykonaniu Orkiestry 
Szkoły Muzycznej Szafranków.

• Straż Miejska w nowej siedzibie przy ul. Reymonta.
• Rozstrzygnięcie przetargu na budowę kolejnego 

odcinka Obwodnicy Północnej.
• XV edycja Giełdy Budownictwa i Wyposażenia „Dom”.
• Początek remontu ul. Zebrzydowickiej – ulica za-

mknięta do lipca.
• Do miejskiej kasy wpłynęło dodatkowe 33 mln zł  

z tytułu zwrotu podatku VAT.
• W kulturze m.in.: w PiMBP spotkanie autorskie  

z Kazimierzem Kutzem, Marek Niedźwiecki w Domu 
Kultury w Chwałowicach,  w TZR koncert Agi Zaryan, 
gala operowa z udziałem solistów z Korei Płd..

• W sporcie m.in.: koszykarki „Uteksu” ROW Rybnik 
zakończyły ekstraligowe rozgrywki na 8. miejscu. 

Maj 
• Uroczystości związane z 20-leciem odrodzonego 

samorządu terytorialnego; prof. Jerzy Buzek ode-
brał tytuł Honorowego Obywatela Rybnika; ze-
spół „Kombii” gwiazdą samorządowego pikniku.

• Podtopienia w kilku dzielnicach; ewakuacja filii bi-
bliotecznej nr 4 w Paruszowcu-Piaskach.

• Prezydent A. Fudali w czołowej „15” samorządowych 
liderów w rankingu tygodnika „Newsweek”. 

• Uroczystości z okazji 219. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja.

• Podpisanie umowy na budowę obwodnicy północnej 
od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ulic 
Rudzkiej i Podmiejskiej.

• Podpisanie umowy z Centrum Unijnych Pro-
jektów Transportowych na dofinansowanie  

przebudowy Drogi Krajowej nr 78 (ul. Wodzisławska).
• Podpisanie umowy na budowę boiska w Kamieniu.
• Wręczenie dorocznych nagród prezydenta w dzie-

dzinie kultury.
• Powiatowa i Miejska Bibliotek Publiczna im. K. Prusa 

gospodarzem Wojewódzkiego Dnia Bibliotek.
• Nowy sztandar dla SP nr 5 im. Wł. Webera – długo-

letniego burmistrza Rybnika.
• Juwenalia rybnickich żaków – na kampusie koncerty 

zespołów „Dżem” i „BiFF”.   
• Miasto „zatrudnia” postrach rynkowych gołębi – dwa 

jastrzębie z sokolnikiem.
• Spotkanie najlepszych sportowców 2009 roku z pre-

zydentem Rybnika – zwycięzcą plebiscytu Mariusz 
Prudel, zawodnik siatkówki plażowej.

• W kulturze m.in.: koncert zespołu „6 na 6” z udzia-
łem gwiazd: Renaty Przemyk, Krzysztofa Kiljańskiego 
i Macieja Miecznikowskiego; XV Spotkanie Smolnio-
ków – gwiazdą zespół „Żuki”.

• W sporcie m.in.: Nicki Pedersen zwycięzcą IV Me-
moriału Łukasza Romanka.

Czerwiec
• Wybory prezydenckie – w Rybniku zwycięstwo Bro-

nisława Komorowskiego.
• Sesja Rady Miasta – m.in. przekształcenie placówek 

oświatowych z zakładów w jednostki budżetowe. 
• Udział prezydenta A. Fudalego w Europejskim Kon-

gresie Gospodarczym w Katowicach.
• Dni Rybnika w ramach projektu „Promocja kultury 

ziemi rybnicko-wodzisławskiej” – wśród gwiazd 
red. Bogusław Kaczyński, zespół „Kult” oraz Ania 
Wyszkoni ze „Łzami”; zwycięstwo Wielopola  
w Turnieju Dzielnic; Węgrzy zwycięzcami Festiwalu 
Orkiestr Dętych „Złota Lira”.

• Ochojec świętuje 10-lecie przyłączenia do Rybnika.   
• „Dni Młodych” – przedsięwzięcia ewangelizacyjne  

z udziałem młodzieży z 11 krajów Europy.  
• „Narcyz” – nagroda Izby Przemysłowo-Handlowej 

ROP dla wiceprezydent Joanny Kryszczyszyn; wśród 
nominowanych – dyrektor Zespołu Szkół Technicz-
nych Grażyna Kohut.

• Rozpoczęcie działalności Zakładu Przerobu Odpadów 
Komunalnych w Boguszowicach.

• Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 10.
• Młodzieżowy Dom Kultury świętuje 25-lecie.
• 15-lecie reaktywacji Bractwa Kurkowego w Rybniku.
• Oddanie do użytku dwóch  boisk szkolnych – w SP2 

i ZS-P nr 2 w Niewiadomiu.  
• Prezydent A. Fudali „Samorządowcem 20-lecia”  

w plebiscycie tygodnika „Nowiny”.

Lipiec
• Zakończenie (pod względem technicznym) 

budowy kanalizacji w 17 dzielnicach miasta 
w ramach wielkiego projektu inwestycyjnego 
współfinansowanego przez Unię Europejską.

• Nadzwyczajna sesja Rady Miasta – uchwała  
w sprawie utworzenia w Rybniku Sądu Okręgowego.

• Interwencja prezydenta Rybnika w sprawie nieko-
rzystnych dla samorządów zapisów nowej ustawy 
o finansach publicznych.
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• Święto Policji – najlepsi funkcjonariusze uhonoro-
wani. 

• Rozpoczęcie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic 
Żorskiej, Powstańców i Sybiraków.

• Warsztaty kultury i języka polskiego dla grupy cu-
dzoziemców zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa oraz 
Agencję Usług Lingwistycznych „Logmar”.

• OPP Zespół Tańca Ludowego „Przygoda” laureatem 
Złotej Odznaki za Zasługi dla Woj. Śląskiego.

• Jubileuszowa, 20. Wystawa Lilii i Kompozycji Kwia-
towych. 

• Zmarła Jolanta Skrzypiec – przewodnicząca Zarządu 
Dzielnicy Rybnik-Północ.

Sierpień
• Dodatkowa sesja Rady Miasta – przyjęcie uchwały 

związanej z dofinansowaniem z UE projektu „Kul-
tura.rybnik.pl” 

• Obchody Święta Wojska Polskiego; kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą pobyt w Rybniku gen. Le-
opolda Okulickiego złożone przez Klub Inteligencji 
Katolickiej.

• Rozpoczęcie modernizacji ul. Reymonta, części ul. 
Raciborskiej i budowy ronda w Kamieniu na skrzy-
żowaniu ulic Willowej, Szewczyka, Bieli i Brzozy.  

• Oddanie do użytku „Domu Zucha” w ośrodku ryb-
nickiego hufca ZHP w Wapienicy. 

• Ruszyła 65. Rybnicka Piesza Pielgrzymka na Jasną 
Górę.

• Strzelanina w Boguszowicach przy ul. Braci 
Nalazków.

• W kulturze m.in.: Międzynarodowy Festiwal Jazzu 
Tradycyjnego. 

• W sporcie m.in.: Kacper Woryna z klubu „Rybki” 
wicemistrzem Polski w miniżużlu.

Wrzesień
• Prezydent Adam Fudali Odznaczony Krzyżem Kawa-

lerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego.

• Sesja Rady Miasta – sporo zmian w budżecie.
• Obchody 71. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
• Uroczysta inauguracja roku szkolnego w Szkole 

Podstawowej nr 22 w Niedobczycach. 
• Rybnik wśród największych inwestorów ostatniego 

10-lecia wg. „Rzeczpospolitej”.
• Miejskie obchody 30. rocznicy powstania NSZZ 

„Solidarność”.
• Kłokocin świętuje VII wieków istnienia miejscowości.
• Obchody 20-lecia Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjne-

go dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II. 
• Oddanie do użytku wielofunkcyjnego boiska przy 

Gimnazjum nr 1 w Śródmieściu.
• Rozpoczęcie budowy Obwiedni Północnej pomiędzy 

ulicami Budowlanych i Rudzką.
• Oddanie do użytku nowego odcinka ul. Chrobrego.
• Oddanie do użytku szkolnych boisk: w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, przy SP 16 w Bo-
guszowicach, Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śl., 
Zespole Szkół Mechanicznych oraz Zespole Szkół Tech-
nicznych, który obchodził jubileusz 60-lecia istnienia.

• Nominacja do ogólnopolskiego tytułu „Nauczyciel 
Roku” szefowej OPP Zespół „Przygoda” Anity 
Geratowskiej. 

• Nadanie skwerowi w Boguszowicach imienia  
ks. Marka Drogosza. 

• Oddanie do użytku zmodernizowanej hali spor-
towej w Boguszowicach. 

• W kulturze m.in.:  jubileuszowe 25. Dni Muzyki 
Organowej i Kameralnej; VI Międzynarodowy 
Turniej Tańca Break Dance; spektakl „Dziwna para”  
z udziałem Artura Barcisia i Cezarego Żaka;  Karuzela 
Group w TZR; IX edycja Rybnickich Prezentacji Filmu 
Niezależnego „RePeFene” w DK w Chwałowicach.  

• W sporcie m.in.: Klub „Rybek” drużynowym mi-
strzem Polski w miniżuzlu; III Tour de Rybnik.  

Październik
• Sesja Rady Miasta – uchwała o powołanie Spółki 

Obrotu Energią; uchwały podatkowe – likwidacja 
opłaty za posiadanie psa.

• Tragiczna śmierć Eugeniusza Wróbla – szok w całej 
Polsce.

• Inauguracyjna sesja nowej Młodzieżowej Rady Mia-
sta – przewodniczącym Mateusz Bekas.

• Pierwsze miejsce Rybnika w ogólnopolskim ran-
kingu podsumowującym wydatki samorządów 
ze środków unijnych w latach 2004-2009 oraz  
V miejsce w rankingu inwestycyjnym samorządów 
za lata 2007-2009.

• Rybnik uczestnikiem Salonu Nieruchomości Inwe-
stycyjnych na Targach Expo Real w Monachium.

• Wyróżnienie marszałka woj. śląskiego dla Rybnika 
w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna w kat. 
urbanistyka za rewitalizację pl. Wolności wraz ze 
schodami w kierunku RCK, pasażem w kierunku 
Rynku i wkomponowana w teren galerią „Focus”.

• Rozpoczęcie remontu ul. Niepodległości w Popie-
lowie.

• Obchody 20-lecia istnienia IV Liceum Ogólnokształ-
cącego im. M. Kopernika w Chwałowicach.

• Obchody Dnia Edukacji Narodowej; nagrody Miko-
łaja z Rybnika dla Krystyny Frysztackiej, Bernarda 
Chlubka, Jolanty Kosok-Kasperzec, Natalii Piekar-
skiej-Ponety i Władysława Horabika.

• Jubileusz 670-lecia Niewiadomia i 55 lat Domu 
Kultury w tej dzielnicy.

• 41. Rybnickie Dni Literatury – Honorowa Złota 
Lampka Górnicza dla pianisty Wiesława Szlachty. 

• Wspólny rybnicko-raciborski projekt „Promocja 
kultury ziemi rybnicko-raciborskiej” został uznany 
za najlepszy projekt promocyjny w konkursie „In-
nowator”.

• Dni Tańca – taneczna impreza charytatywna z udzia-
łem VIP-ów, zorganizowana przez J. Jurcimierskiego 
na rzecz stowarzyszenia „Oligos”.  

• Emisja pierwszego programu cyklu „Kulturalny dono-
siciel” w ramach projektu „Kultura.rybnik.pl” w TVT.  

• Marek Kondrat otwiera przy ul. Wiejskiej swoje 
„Winarium”.

• Stulecie urodzin Heleny Kost, mieszkanki Śródmieścia.
• W kulturze m.in.: Konfrontacje Filmowe DKF 

„Ekran”; 10. edycja Rybnickiej Jesieni Kabaretowej 
„Ryjek”;

• W sporcie m.in.: żużlowcy ROW Rybnik obronili  
I ligę; zwycięstwo szpadzistki Anny Mroszczak 
(RMKS) w Woj. Mistrzostwach Młodzików, pierwszy 
mecz koszykarek Utexu ROW Rybnik w odnowionej 
hali w Boguszowicach.   

Listopad
• Ostatnia w kadencji sesja Rady Miasta.  
• Wybory samorządowe – radni wybrani, w drugiej 

turze urzędujący prezydent Adam Fudali i poseł PO 
Marek Krząkała.

• Prezydent A. Fudali na 4. miejscu wśród najsku-
teczniejszych samorządowców woj. śląskiego  
w plebiscycie „Dziennika Zachodniego”.

• Zmarł Henryk Mikołaj Górecki, Honorowy Obywatel 
Rybnika.

• Obchody 92. rocznicy odzyskania niepodległości.
• Oddanie do użytku zmodernizowanego wiaduktu 

na ul. Raciborskiej, przejezdna również po remon-
cie ul. Reymonta.

• Udostępnienie mieszkania chronionego dla kobiet 
w trudnej sytuacji życiowej.

• 60-lecie rybnickiego koła Polskiego Związku Nie-
widomych.

• Rybniczanka Sabina Jeszka w finale programu TV 
„Mam talent” wywalczyła nagrodę specjalną!  
100 tys. zł na szlifowanie talentu…

• Uroczystości zamykające obchody 40-lecia działal-
ności Muzeum.

• 12. edycja nagrody Izby Przemysłowo-Handlowej 
ROP „Czarny Diament”; statuetka m.in. dla Fil-
harmonii Rybnickiej z okazji 50-lecia działalności 
orkiestry.  

• Sezonowe lodowisko otwarto po raz drugi przy 
Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych.

• Pogrzeb tragicznie zmarłego Eugeniusza Wróbla  
w kościele św. Jadwigi na Nowinach.  

• W kulturze m.in.: jubileuszowy, 25. Silesian Jazz 
Meeting – gwiazdą pianista Gonzalo Rubalcaba; 
koncert Józef Polok pro Memoria; Rybnicka Jesień 
Chóralna; Dni Cecyliańskie – koncert finałowy pod 
dyr. prof. Bogdana Goli, urodzinowy 25. Konkurs 
Gawędziarzy – gościem gali „Śląsk” biesiadnie…

• W sporcie m.in.: szachistki Miejskiego Klubu Szacho-
wego zwyciężczyniami III Drużynowych Szachowych 
Mistrzostw Polski Kobiet 2010; gala judo w RCK  
z okazji 50-lecia istnienia tej dyscypliny w Rybniku; 
Dzień Otwarty na basenie w Boguszowicach zamiast 
Biegu Niepodległości.  

Grudzień
• Adam Fudali ponownie prezydentem Rybnika.
• Cztery sesje Rady Miasta: wybór Andrzeja Wojaczka 

na przewodniczącego Rady Miasta, zaprzysiężenie 
A. Fudalego na prezydenta, wybór wiceprzewod-
niczących, uchwalenie (jednogłośne!) budżetu na 
2011 r.

• II Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie – cykl 
imprez świątecznych w ramach projektu dofinan-
sowanego ze środków UE. 

• Zmarła komendantka rybnickiego Hufca ZHP hm. 
Ilona Stasiak.

• W kulturze m.in.: koncert Orkiestry Symfonicznej 
Szkoły Szafranków na zakończenie Roku Chopi-
nowskiego (również w hołdzie H.M. Góreckiemu) 
z udziałem Piotra Palecznego, wernisaż wystawy 
malarstwa Bereniki Pietrek w Galerii TZR, IV Silesia 
Gospel Festiwal.

Zdjęcia do wyróżnionych tłustym drukiem  
wydarzeń zamieszczamy na II stronie okładki
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Barany, kozy, króliki, dwa kucyki oraz pastuszkowie i… 7-tygo-
dniowy Kamil w roli Jezuska pojawili się w stajence bożonarodze-
niowej, jaka powstała w podziemiach kościoła św. Nepomucena 
w Chwałęcicach. 

Już po raz trzeci rodzice z małymi dziećmi wcielili się w rolę Świętej 
Rodziny, a wokół stajenki pasły się zwierzęta, którymi opiekowali się 
pastuszkowie i leśniczy. Z papierowych skał popłynął strumyk, a do 
chwałęcickiego kościoła płynęły prawdziwe tłumy, by zobaczyć, co 
w tym roku przygotowali młodzi budowniczowie szopki. Ciekawość 
zaspokoili i mali i duzi, a my znamy już odpowiedź na pytanie „...gdzie 
jest ta Dziecina?”… Oczywiście w Chwałęcicach.                             (S) 

Nieco inaczej jest we włoskich stajenkach, 
gdzie w Wigilię ustawia się tylko Świętą Rodzinę, 
a w kolejne dni świąt aż do Trzech Króli, dokła-
dane są kolejne postaci – najpierw pastuszkowie 
z Betlejem, potem przedstawiciele różnych 

zawodów. Jak wspomina Leon Kampka, przed 
wojną, w każdym śląskim domu w okresie świąt 
obowiązkowo musiała stanąć szopka betlejem-
ska – u biednych choćby papierowa, u bogatych 
– z osobno kupowanymi figurami, samodzielnie 

aranżowana. Dawniej „betlejki” były 
ważniejsze od choinki, a w okresie mię-
dzywojennym kościół zabiegał o to, by 
podczas świąt nie ubierać choinek, lecz 
ustawiać właśnie szopki betlejemskie.  
W archiwum L. Kampki znajdziemy ar-
tykuł z „Gościa Niedzielnego” z 1928 r., 
gdzie pewien ksiądz neguje walory choinki, 
a w zamian radzi, jak zbudować „betlejkę”. 

Kolekcja Leona Kampki z Chorzowa liczy ok. 
stu szopek. Niektóre to wierne repliki przedwo-
jennych stajenek. Kolekcjoner robi je sam, opie-
rając się na udostępnionych mu oryginałach.  
W jego kolekcji szczególnie popularna jest szop-
ka wzorowana na dwupiętrowym śląskim familo-
ku. Świętą Rodzinę z Dzieciątkiem umieszczono 
w chlewiku, obok ktoś rąbie drzewo na opał, kto 
inny karmi świnie i króliki, a na dachu siedzą 
gołębie. Ale pan Leon wykonuje też repliki 
szopek z całego świata. Najbardziej egzotyczne 
pochodzą z Afryki, ale są też chińskie, włoskie, 
austriackie… 

31 szopek z jego bogatej kolekcji oglądać 
można do 2 lutego w filii nr 8 PiMBP przy ul. 
Reymonta 69 na Smolnej. Podziwiać tam można 
szopki z Tanzanii, Zairu, Francji, czy Niemiec, 
a aranżację całej wystawy przygotował Lech 
Pierchała. Całość robi spore wrażenie, więc kto 
jeszcze nie widział wystawy gorąco zapraszamy 
do nadrobienia zaległości! 

(S)

Sezonowe, sztuczne lodowisko działa w Rybniku już trzecią 
zimę. Pierwszy raz zlokalizowano je na Rynku, co części ryb-
niczan się podobało, a innym – wprost przeciwnie. Podobnie 
jak w roku ub., lodowisko umiejscowiono na terenie Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych. 

Na początku grudnia odbyła się tu  impreza mikołajkowa, pod-
czas której poza okolicznościowymi konkursami – nie tylko dla osób 
w łyżwach – rozegrano także pokazowy mecz hokeja z udziałem 
amatorskich zespołów. Tuż przed końcem roku  miał tam miejsce 
w pełni wyczynowy występ łyżwiarzy figurowych z Warszawy. Jak 
na lodowe wydarzenie przystało, zabawa rozpoczęła się z półto-
ragodzinnym poślizgiem. Aksle, lutze, flipy, tulupy, rittbergery  
i piruety w wykonaniu zespołu Walley Ice Story (w składzie Edwin Siw-
kowski, Monika Serkowska, Kamila Szczerba i Katarzyna Bańburska 
mogły zaimponować rybniczanom. Goście ze stolicy żałowali jednak, że 
było ich wokół lodowiska tak niewielu. Można przypuszczać, że gdyby 
pokazy miały miejsce na Rynku, zainteresowanie byłoby większe. Lo-
dowisko było też jednym z miejsc, gdzie odbywały się zajęcia dla dzieci 
w czasie ferii, organizowane m.in. przez ośrodek „Bushido”.

(gr)

Szopka live

Betlejki pana Leona

Piruety z poślizgiem

Już jako dwunastolatek robił figurki z masy papierowej, czyli rozdrobnionego papieru 
zmieszanego z klejem z mąki. Najpierw ręcznie je modelował, potem suszył i malował. 
Z czasem zaczął wykorzystywać plastelinę i modelinę, a obecnie figurki wykonuje  
z gipsu. — Dzieciątko, Święta Rodzina, Trzej Królowie, trzech pastuchów, anioł, wołek i osiołek 
musiały być zawsze – to kanon w śląskiej szopce — tłumaczy Leon Kampka.  

Lutze, flipy, tulupy mogły zaimponować rybniczanom...                                
Zdj.: gr
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O projekcie „Kultura.rybnik.eu” rozma-
wiamy z Krzysztofem Jarochem, naczelni-
kiem Wydziału Promocji i Informacji UM  
i kierownikiem projektu.

— Czy autorzy projektu dostrzegli problem 
niskiej frekwencji na imprezach kulturalnych, 
wartościowych, które, niestety, nie przyciągają 
głośnymi nazwiskami? Co można zrobić, żeby 
to zmienić?

— Przed rozpoczęciem projektu zauwa-
żyliśmy, że istnieją problemy z docieraniem 
informacji o wydarzeniach do potencjalnych 
odbiorców – a to jeden z powodów niskiej fre-
kwencji. Grupy docelowe podzieliliśmy na dwie 
kategorie: wg wieku (młodzież do 25 lat, dorośli 
do 50 lat i osoby powyżej 50. roku życia) i wg 
poziomu zainteresowania kulturą. Poszczegól-
ne elementy systemu zostały dobrane tak, aby 
dotrzeć do każdej z tych grup. Bezpośrednim 
celem naszego przedsięwzięcia jest podniesienie 
świadomości kulturalnej mieszkańców Rybnika 
i regionu. Mamy bogatą ofertę, którą trzeba 
ciekawie i skutecznie promować. Ważne jest 
maksymalne wykorzystanie internetu – strona 
www.kultura.rybnik.eu będzie miała charakter 
serwisu informacyjnego i społecznościowego, 
planujemy wprowadzenie newslettera i kilku 
innych usług mobilnych. Ludzi interesuje przede 
wszystkim, czy dana impreza jest warta uwagi, 
gdzie się odbywa i ile kosztuje. Dlatego tak 

istotna jest współpraca z mniejszymi i prywatnymi 
podmiotami, które do tej pory nie miały szans 
na równoczesną, zwielokrotnioną promocję. 
Zależy nam, by dotrzeć do jak najszerszego grona 
odbiorców, także tych dotąd słabo zainteresowa-
nych kulturą. Poprzez to chcemy też ożywić życie 
kulturalne w Rybniku oraz zwiększyć aktywność 
mieszkańców – jeśli zorganizują ciekawy kon-
cert, wystawę etc., mają szansę na bezpłatne 
wsparcie i szeroką promocję. Poza tym rozwój 
życia kulturalnego warunkuje pozytywne zmiany 
społeczne. To również wzrost konkurencyjności, 
atrakcyjności miasta i regionu, większa wiedza 
na temat kultury lokalnej, rozwijanie twórczych 
uzdolnień mieszkańców. Same korzyści. 

— Czy są plany docierania z informacją  
o wydarzeniach kulturalnych w Rybniku poza 
miasto? Jak skutecznie budować pozycję kultu-
ralnego centrum?

— To bardzo ważna sprawa. Nie jesteśmy 
samotną wyspą, liczymy także na ludzi z regionu, 
naszych sąsiadów. Na przykład program „Kultu-
ralny Donosiciel” jest prezentowany w telewizji 
TVT, która ma oglądalność w naszym subregionie 
oraz w aglomeracji katowickiej. Innym sposobem 
wyjścia poza miasto będzie strona internetowa, 
wpisująca się również w plany promocyjne 
województwa. Nasza oferta będzie więc mogła 
być prezentowana tam, gdzie promuje się woje-
wództwo śląskie. No i oczywiście mamy nadzieję, 
że gabloty, infokioski, ekrany, fotokody etc. 

zainteresują wszystkich, którzy odwiedzą Rybnik. 
Według moich informacji, tak kompleksowego 
projektu nikt w Polsce nie prowadzi.

— Jak układa się współpraca z instytucjami 
uczestniczącymi w projekcie?

— Z podmiotami miejskimi współpracujemy 
niejako z urzędu, znamy się i mamy doświad-
czenie wspólnego działania. Rozpoczęliśmy 
natomiast współpracę z partnerami prywatnymi. 
Obserwuję ich duże zaangażowanie, prowadzimy 
wiele rozmów. Liczymy na to, że projekt będzie 
dla nich szansą na poprawę funkcjonowania, 
że wykorzystają możliwości, jakie im dajemy,  
i że docelowo będą mieli z tego wymierny zysk. 
Proponujemy przecież szeroką, zróżnicowaną  
i bezpłatną promocję, na którą wielu poza pro-
jektem nie mogłoby sobie pozwolić. Wszelkie 
propozycje bądź problemy w tym zakresie można 
zgłaszać do Wydziału Promocji i Informacji UM.

— Co jest dla was największym wyzwaniem?
— Jest sporo nowych rzeczy, których uczymy 

się przy okazji projektu. To duże przedsięwzięcie, 
przy którym ważna jest ścisła współpraca całego 
zespołu powołanego przez prezydenta miasta. 
Za nią bardzo dziękuję wszystkim, którzy anga-
żują się w projekt. Budujemy system informacji 
kulturalnej i zarazem wypełniamy go treścią, 
korzystając z informacji przekazywanych nam 
przez autorów oferty kulturalnej Rybnika. Naj-
większym wyzwaniem jest jednak dotarcie do jak 
najliczniejszej grupy twórców kultury w mieście  
i do tych, którzy tę kulturę prezentują. Im więcej 
podmiotów będzie chciało z nami współpraco-
wać, tym większy osiągniemy sukces.            (m)

Po raz pierwszy w tym numerze ukazuje się dodatek „Kul-
turalny Informator”. I tak będzie przez 15 kolejnych miesięcy. 
To część współfinansowanego przez Unię Europejską projektu 
„Kultura.rybnik.eu”, którego celem jest kompleksowa prezen-
tacja oferty kulturalnej miasta. 

„Kultura.rybnik.eu” nabiera rozpędu. Kończą się prace nad do-
kumentacją i w najbliższych tygodniach zostaną przeprowadzone 
przetargi na realizację kolejnych etapów przedsięwzięcia. Budowa 
systemu informacji kulturalnej to spore wyzwanie: zacznie działać 
strona internetowa, na TZR zawiśnie wielkoformatowy ekran LED, 
pojawią się punkty bluetooth, ekrany LCD, gabloty informacyjne, 
infokioski oraz fotokody (o projekcie pisaliśmy także w listopa-
dowej „GR”).

Kultura to miejska inwestycja

— Celem projektu „Kultura.rybnik.eu” jest prezentowanie oferty kulturalnej miasta jako 
całości — podkreśla Krzysztof Jaroch.                                                                                      Zdj.: m

A jest się czym chwalić… W ubiegłym 
roku dzieci z pracowni „Kameleon” wzięły 
udział w 17 międzynarodowych, 31 ogól-
nopolskich, 6 wojewódzkich i rejonowych 
konkursach plastycznych zdobywając 19 
pierwszych miejsc i nagród głównych, 12 
drugich i trzecich lokat, 17 wyróżnień i 24 
kwalifikacje do wystawy. „Kameleon” nie 
byłby tak wyjątkowy, gdyby nie założycielka 
i opiekunka pracowni Danuta Sarna. To pod 
jej czujnym okiem na cotygodniowych zaję-

ciach ponad 50 dzieci tworzy niezwykłe prace 
i przelewa na papier swoje twórcze wizje 
oraz uczy się indywidualnego postrzegania 
świata. Ubiegłoroczne dokonania pracowni 
zobrazowała prezentacja multimedialna,  
a uczestników zajęć, w tym najmłodszego 
3,5-letniego Kajetana, nagrodzono dyplo-
mami. Otwarto też wystawę prac, a dyrektor 
MDK Barbara Zielińska dziękowała Danu-
cie Sarnie za radość i pasję, z jaką prowadzi 
swoją pracownię.                                        (S)

W Młodzieżowym Domu Kultury otwarto drugą wystawę prac pracowni pla-
stycznej „Kameleon” prowadzonej przez Danutę Sarnę. Tematem przewodnim 
był portret kuzyna kameleona, a spotkanie było okazją do podsumowania 
dokonań młodych artystów. 

 Kameleon z kuzynem
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— Początkowo „Pojedynek” był 
imprezą typowo miejską. Z biegiem lat 
do międzyszkolnego konkursu zaczęły 
przystępować licea z Knurowa i Żor. 
Jego charakter zmienił się zatem na 
regionalny. Myślę, że to jest kierunek, 
w jakim powinniśmy zmierzać. Dzięki 
temu rośnie poziom rywalizacji. Już w 
ramach czasowych jednego turnieju 
obserwujemy, że uczestnicy z każdym 
kolejnym występem od eliminacji do 
finału mają coraz więcej do zaofe-
rowania. W ciągu trzech, czterech 
miesięcy od pierwszego do ostatniego 
popisu robią niesamowite postępy. To 
cieszy nas najbardziej, bo pokazuje, 
jak naszej młodzieży potrzebny jest 

ten turniej — mówi prezes 
Fundacji Elektrowni Ryb-
nik Stanisław Wójtowicz.

Pomysłodawcami  te j 
wyjątkowej w skali kraju 
śpiewaczo-recytatorskiej 
rywalizacji są jego dyrek-
torzy artystyczni Jadwiga i 
Wojciech Bronowscy. Pan Wojtek – 
zasłużony, wieloletni dyrektor Teatru 
Ziemi Rybnickiej i założyciel DKF 
„Ekran” – w sposób niezrównany 
pełni również rolę konferansjera-se-
kundanta pojedynku; pani Jadwiga z 
kolei zasiada w jury jako jego prze-
wodnicząca.

Pojedynek to jednak nie tylko 
wokalne i interpretacyjne zmagania 
uczestników konkursu, ale i możli-
wość wysłuchania mistrzów rzemio-
sła. Tegorocznemu finałowi towarzy-

szył recital Doroty Osińskej, zdobyw-
czyni Grand Prix IV Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Artystycznej, któ-
ry odbył się w Rybniku w 2000 roku i 
okazał się jednym z kamieni milowych 
w jej karierze scenicznej. Ale w tej 
imprezie na przestrzeni lat gościły 
również największe gwiazdy polskiej 
sceny i estrady, jak chociażby: Joanna 
Szczepkowska, Anna Chodakowska, 
Magda Umer, Wojciech Siemion, 
Zbigniew Zapasiewicz, Jerzy Trela, 
Jan Peszek, Tadeusz Malak, Artur 
Barciś czy Piotr Machalica. „Pojedy-
nek na słowa” to dla wielu młodych 
ludzi wstęp do poważnej kariery. Od 
udanych występów w tej imprezie 

rozpoczynali m.in.: Karina Abra-
hamczyk, Małgorzata Oleś, Marta 
Wachowicz, Malwina Klimek, Anna 
Pawlus czy członkowie Kabaretu Mło-
dych Panów – Mateusz Banaszkiewicz 
i Bartosz Demczuk.

Zwycięska, siedmioosobowa dru-
żyna II LO, z której czworo uczest-
ników recytowało wiersze, a troje 
śpiewało poezję, wystąpiła w składzie:  
Julianna Giemza i Agnieszka Wąglorz  
z klasy III F, Hanna Wieczorek  

Frycz najlepszy na słowa

Laureatem 8. edycji artystycznego „Pojedynku na słowa” zostało 
II Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. 
W finale rybnicka młodzież pokonała III LO z Żor.

cd. na stronie  34
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Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej jest bodaj 
najbardziej oczekiwaną w Rybniku imprezą artystyczną 
roku (choć trudno będzie przebić czerwcowy koncert 
Bryana Adamsa!). Nie tylko dzięki zasięgowi i elemen-
towi rywalizacji, jakie dają dwa konkursy – krajowy i 
regionalny, ale również ze względu na towarzyszące mu 
gwiazdy. 

A trzeba przyznać, że 
organizatorom z Funda-
cji Elektrowni Rybnik 
udawało się do naszego 
miasta ściągnąć wielu 
znakomitych towarzy-
szących konkursowi ar-
tystów, których nazwiska 
do momentu ogłoszenia 
programu są dla więk-
szości potencjalnych widzów niespodzianką. 

Dotąd gwiazdy pochodziły głównie z kręgu piosenki artystycznej 
i aktorskiej. I choć tegoroczni goście: Maciej Maleńczuk, Maria 
Peszek, Czesław (Mozil) Śpiewa z Gabą Kulką i Kasią Nosowską, 
nie do końca się z tym środowiskiem utożsamiają, również oni 
główny akcent stawiają na tekst i interpretację. To wykonawcy z 
najmniej komercyjnego nurtu muzyki rozrywkowej – nietuzinkowi, 
cieszący się opinią niepokornych. W tym towarzystwie najbliżej 
popu jest Ania Dąbrowska, ale i ona uważana jest za osobę o silnej 
osobowości artystycznej. Sylwetki artystów, którzy będą w tym 
roku towarzyszyć kolejnym wieczorom OFPY oraz gali finałowej  
w Teatrze Ziemi Rybnickiej zamieszcza „Kulturalny Informator” 
dołączony do „GR”.

OFPA, jako „festiwal festiwali”, miejsce spotkania laureatów wielu 
innych, zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich konkursów piosenki 
artystycznej, jest również „wylęgarnią” prawdziwych talentów. Wielu 
laureatów OFPY to dziś niekwestionowane gwiazdy sceny czy estra-
dy.  Szansą dla niekoniecznie utytułowanych młodych artystów jest 
konkurs regionalny, w którym mogą wziąć udział wszyscy chętni.  
W tym roku zgłosiło się do niego 70 młodych ludzie z całej Polski, 
od Szczecina do Raciborza. Jury (Ewa Cichocka, Stefan Brzozowski  
i Jan Poprawa) wyłoniło 10 najlepszych wokalistów, którzy wystąpią  
w koncercie finałowym  konkursu regionalnego. Znalazł się wśród 
nich rybniczanin Piotr Tłustochowicz z II Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Frycza-Modrzewskiego, najlepszy wokalista dopiero 
co zakończonego „Pojedynku na słowa”. Laureaci wezmą udział  
w warsztatach artystycznych, które prowadzić będzie m.in. znakomicie 
śpiewający aktor Jacek Bończyk. Czwórka najlepszych weźmie udział  
w konkursie krajowym, którego finał nastąpi 20 lutego. 

Organizatorom udało się również pozyskać znakomitego artystę 
z kręgu sztuk plastycznych. Tegoroczny plakat (patrz obok) oraz 
logotyp jubileuszowej 15. edycji OFPY zaprojektował profesor 
Roman Kalarus, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie oraz Wydziału Grafiki w Katowicach, dziś prowadzący  
w ASP w Katowicach pracownię plakatu. Współpraca z prof.  
R. Kalarusem jest dla organizatorów szczególnym wyróżnieniem, 
bo ten wyjątkowy artysta niewiele przedsięwzięć promuje swoim 
nazwiskiem. Prof. Kalarus uprawia plakat, drzeworyt, collage, 
rysunek, malarstwo i projektowanie autorskie, a jego prace są 
obecne na najważniejszych wystawach grafiki i plakatu w kraju  
i na świecie. Plakat jego autorstwa promował również III wydanie 
OFPA, a pracę tę można zobaczyć w różnych albumach prezen-
tujących osiągnięcia artysty.                                                       (r)

Artyści z górnej półki

Laureaci tegorocznej edycji „Poje-
dynku...”.                      Zdjęcia: gr

W środku gość: Dorota Osińska. 



Literatura – czyli Polacy na wolności

Rafał Borchulski – autor jest laureatem Nagrody Specjalnej w konkursie literackim Ryb-
nickich Dni Literatury, a zamieszczenie jego felietonu w „GR” jest jedną z nagród. Dopiero 
w tym numerze znalazło się miejsce do jego publikacji. Tekst pozostaje wciąż aktualny...

„Było i nie ma. Śmieszne prawda?” – taką to epi-
faniczną konkluzję w temacie współczesnej literatury 
rodzimej popełniła moja znajoma, pani magister, ab-
solwentka UJ. Poproszony o dotrzymanie towarzystwa 
podczas pierwszej wizyty w nowo otwartym salonie 
biologicznej odnowy – zgodziłem się. Do stracenia nie 
miałem nic trzymając się kurczowo (pod pachą) „Pociągu 
do życia wiecznego” Pilcha. O ironio! – pomyślałem 
– Ale nudzie przynajmniej się nie dam. Wchodzimy, 
siadam gdzieś w kąciku w rozłożystym wiklinowym 
koszu. Na stoliku Pani Domu, Fakt, Wysokie obcasy,  
a pod spodem Gazeta Wyborcza – wydanie sprzed kilku 
tygodni. W białym, dentystycznym kitlu pojawia się 
znikąd, młoda (ale nie za bardzo), znająca się zapew-
ne na rzeczy pani Spa – magister. Moją towarzyszkę  
z wypiekami na twarzy łagodnie porywa, rozmywając 
się w nieznanej przestrzeni za szklanymi drzwiami. 
Siedzę więc, czekam i w swój pociąg do życia wiecznego 
ochoczo się zagłębiam. Cisza. Pusto w poczekalni. Tylko 
Vivaldi wypełnia powietrze melancholijnym wiolinem. 
„Kogo obchodzi polska literatura? Najważniejsze są 
olśnienia” – przelatuje mi nagle przez głowę i wbija 
się między frazy Pilcha rozmowa na łamach „Gazety 
Wyborczej” Dariusza Nowackiego z Robertem Osta-
szewskim – „Kogo obchodzi...?” Bo polska literatura 
cierpi na niedowład zagęszczenia i uwieloznacznienia 
relacji między językiem i światem...” – zręcznie mi pan 
Jerzy w drugie ucho szepce. A ty co myślisz – pytają 
mnie obaj – Co myślisz? No myśl wreszcie. Ja jednak,  
z uporem godnym lepszej sprawy w markotnym milcze-
niu zgrabnie sobie siedzę i uszy po sobie kładąc niczym 
kot Głupielok staram się wyglądać, zgodnie z tą teorią, 
że gdzie sprawy i spory trudne się znienacka pojawiają, to 
głupiego nikt z miejsca nie ruszy. Ale cierpliwości – myślę 
sobie, z tym że wyjścia to ja już za bardzo nie mam będąc 
w takich kleszczach. Bo że Miłosz i Herbert, że Szym-
borska czy Różewicz to wszyscy już wiedzą. Literatura 
na twardej skale stoi. I dobrze, niech stoi. Tylko dlaczego 
jej młode pisklęta wciąż z gniazd wypadają. Dlaczego, 
kiedy swoje wąskie, nie wytrenowane skrzydła zaczynają 
rozkładać to same się okaleczają. Skaczą z tej wysokiej 
skały i zamiast wznieść się by móc dalej poszybować, by 
pozwolić nieść się prądom i wysokim wiatrom, to one 
w dół lecą od razu; pikują pozostawiając na ostrych skał 
krawędziach mapy roztrzaskanych wnętrzności, tropy 
swoich marzeń i pisarskich ambicji. Rozpłaszczają się na 
twardym podłożu, giną wyzionąwszy ducha tych co skałę 
wznieśli. Nota bene, trup się nudno ściele w rodzimej 
sensacji. W prozę faktu i współczesnej obyczajowości 
też jakiś prostacki neotrupizm się zakradł i żyć bez swojej 
obecności czytelnikom nie pozwala. Czy takie ma być  
i tak ma już wyglądać pokłosie naszej litej skały? Groch, 
Masło i kapusta jest, a groteska i kąśliwa sztuka być 
miała. Tak mi obiecano – że będzie. Ale to ideowo mi 
obiecano, dawno bo jeszcze w szkole średniej między 
Mickiewiczem, Cyprianem Kamilem no i Gombro-
wiczem. Lecz wszystko co dawno to dzisiaj prawda 
Tischnerowska jest. Ale co my tak naprawdę niby  

w zamian mamy: „Kochanka” w luksusowej okładce 
jest, „Czy mężczyźni są potrzebni” – jest, i „Sceny  
z życia za ścianą” też mamy. A jak w bok gdzieś pójdę, 
czegoś innego chcąc przynajmniej poszukać, to mam i to 
bez problemu: „Intymna teoria względności” polskiego 
Einstein’a...; a „Nocnik” schodzi z półek zablokowany 
przez jakąś aktorkę. I siedzą neotrupiści za swoimi 
biurkami. Siedzą i piszą. Wprost i nie poetycko – jest 
dobrze. Nie estetycznie i byle bez kraszonych metafor 
– jest świetnie. Trupio i z waginą sąsiadki na grubej 
okładce – SPRZEDANE! 

Odrywam się na moment od tych poczekalnianych 
dochodzeń. Inna jakaś klientka przed barem Sun 
Studio już czeka i do właściciela się zwraca roztrzęsio-
nym głosem, że do solarium chce, z tym że nigdy nie 
była. Na to, już wietrzy pazerny właściciel. Już mu się 
mamona na blacie zaczyna materializować. A krem 
jaki? – pyta – z brokatem czy bez? Na rano, południe, 
czy na letni wieczór? – (mamy późne popołudnie)  
– Z nutą hiszpańskiego zapachu, czy z gzymsem euro-
pejskim po parysku? To ja dzisiaj panią na numerek 
jeden zapraszam – jednym tchem żelowy właściciel 
recytuje. A ona, że pod te lampy solaryjne tylko chce; 
pierwszy raz, to się trochę boi czy aby w takim sarkofagu 
na śmierć się nie zatrzaśnie. No i żeby szybki efekt był, 
bo jej nowy chłopak tylko opalone lubi. Ja tymczasem 
siedzę. Wzrok boję się unieść. W ogóle strach jakiś mnie 
objął i narząd ruchu mi sparaliżował. Gdzie ja wtedy nie 
byłem. Od „Pawia królowej” zacząłem ucieczkę, lądując 
w „Lubiewie” współczesnej powieści gejowskiej. „Jadąc 
do Babadag” podniósł mnie z klęczek, by zaraz wojną 
jakąś polsko–ruską cios siermiężny w potylicę zaliczyć. 
Marsz Polonia – wołam przez drzwi szklane i ściśnięte 
gardło. Zamknięte. Marsz Polonia! Gombrowicza na 
miarę tych czasów mi trzeba! Marsz Polonia, marsz! 
Szukać Gombrowicza! Siedzę i mętlik w mojej głowie 
staram się uporządkować. Ale tchem ostatnim kończę 
czytać zdanie Pilcha w Jerzy Pilch dla DZIENNIKA:  
„...Tymczasem wszystkie niemal książki kończą się – gdy 
jedziemy z Warszawy do Krakowa – w Tunelu i przez 
ostatnie czterdzieści minut nie ma już co robić” – czy-
tam i bezradny siedzę. Myślę nad tym sparaliżowany. 
Zastanawiam się czym będą i jakie, te nowe, jeszcze 
nie wydrukowane „Rozmowy polskie latem roku 1983”. 
Czy dalej nocą piszą się dzienniki? Czy powstanie 
nowy „Przedświt” i wyda znowu po raz pierwszy coś  
w niewielkim nakładzie? Jaki nowy „Brulion” nam 
kartki otworzy. Wszystko gdzieś z powodzią jedną, 
drugą, trzecią spływa w gęstym szlamie. Było i nie ma 
– tylko śmiech nam pozostał brzęczy w ruinach. Siedzę 
więc i czekam w swojej poczekalni. Czekam na kogoś  
z opowieścią, albo z opowieścią do opowiedzenia. Siedzę 
i się zastanawiam na czym, ta nowa wartość ruin będzie 
się opierać. Na czym, skoro wrogów nie ma. Na czym, 
skoro władza już pisarza jarzmem cenzury przestała 
uskrzydlać. Z tym wszystkim jak z literaturą, była, ale 
już jej nie ma. Na moje jednak szczęście, ta naprawdę 
wielka literatura jest zawsze współczesna.

i Paweł Kapuła (III D), Sandra Małuch 
i Karolina Kozłowska (II A), Agnieszka 
Serwotka (II E), Piotr Tłustochowicz (I F); 
opiekunkami drużyny są Katarzyna Nogły i 
 Mariola Madzia.

Spośród wszystkich uczestników „Poje-
dynku” jury wybrało najlepszych w każdej 
z dwóch konkurencji. Tytuł najlepszej 
recytatorki przyznano Juliannie Giemzie 
(II LO Rybnik) i Joannie Drożdż (III LO 
Żory); najlepszymi wokalistami zostali  
z kolei Piotr Tłustochowicz (II LO Rybnik) 
i Maja Mroczkowska (Zespół Szkół im. I. J. 
Paderewskiego w Knurowie). Indywidualne 
wyróżnienia otrzymali również Szymon 
Religa (Zespół Szkół Technicznych Rybnik)  
i Dagmara Adamczyk (I LO Żory).

Laureaci przyjmowali nagrody i gratulacje 
z rąk prezydenta Rybnika Adama Fudalego, 
prezesa Fundacji ER Stanisława Wójtowi-
cza, przewodniczącej jury Jadwigi Bronow-
skiej oraz zasiadających w jury – wykładowcy 
PWST w Krakowie Jana Poprawy i znanego 
konferansjera Bogusława Sobczuka. 

(gr)

Frycz najlepszy na słowa
cd. ze strony 33
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Minęła kolejna, 66. rocznica tra-
gicznej ewakuacji więźniów obozu 
w Oświęcimiu w 1945 r., nazwanej 
później, adekwatnie do wydarzeń, 
Marszem Śmierci. 

By uczcić i zachować pamięć prawie 
450 ofiar ewakuacji w Rybniku, który 
znalazł się na trasie marszu, obchody 
organizują wspólnie Klub Inteligencji 
Katolickiej, Muzeum i rybnickie har-
cerstwo. 

W tym roku tradycyjny Modli-
tewny Marsz Pamięci w formie 
drogi krzyżowej odbędzie się  
w niedzielę 6 lutego. Początek  
w kościele Matki Boskiej Bolesnej 
o godz. 14.00. Następnie uczestnicy 
przejdą trasą przez cmentarz przy ul. 
Rudzkiej do miejsc pamięci przy ul. 
Gliwickiej oraz nad Rudą, by potem 
udać się ulicami Wielopolską, Strąkową 
i Tetmajera do kościoła św. Katarzyny  
w Wielopolu. Marsz zakończy msza św. 
o godz. 16.30 w intencji zamęczonych 
ofiar II Wojny Światowej. 

Wszystkich rybniczan zapraszamy 
do uczczenia ofiar ewakuacji po-
przez udział w Modlitewnym Marszu 
Pamięci.  

Niedziela, 6 lutego

Marsz pamięci...



Śpiewa chór „Moderato”.

Malarstwo inspirowane muzyką...                                Zdjęcia: r
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Na spotkanie w muzealnym hallu, spełnia-
jącym często rolę kameralnej sali koncertowej 
czy odczytowej, muzyka i słowo towarzyszyły 
otwarciu wystawy grupy malarskiej „Impresje” 
pod tytułem „…inspirowane muzyką Chopina”. 

W chopinowski klimat publiczność wpro-
wadziła wytrawna recytatorka Krystyna Pysz, 
prezentując z właściwą sobie ekspresją wiersz 
Gałczyńskiego „Mazurek Chopina”, a seniorski 
chór „Moderato” przedstawił program złożony 
z popularnych piosenek i pieśni, przy fortepia-
nowym akompaniamencie prowadzącej zespół 
Romy Kurowiec. Obok wielu innych utworów 
zabrzmiały oczywiście pieśni Chopina, a warto 
przypomnieć, że związani z klubem soliści Do-
rota Gatnar oraz Stanisław Pająk, pracując pod 
okiem pani Romy, odnieśli już sporo sukcesów 
w ogólnopolskich konkursach dla UIIIW, w tym 
konkursie piosenek Edith Piaf.

W skład grupy „Impresje”, prowadzonej  
w ramach zajęć Klubu Uniwersytetu III Wieku 

przez artystę plastyka Marię 
Budny-Malczewską, wchodzi 
18 pań (panowie mile wi-
dziani!), które w jesieni życia 
poświęciły się nowej pasji. 

Goście wernisażu mieli okazję obejrzeć efekt 
ich artystycznych przemyśleń, w jaki sposób 
muzykę i osobowość Chopina przekuć w ob-
raz. Panie wykorzystały różnorodne techniki 
plastyczne: malarstwo olejne, akryl, akwarele 
czy tak modny ostatnio decoupage, dodając 
własną wrażliwość plastyczną, a w przypadku 
tego tematu – i muzyczną. 

Jak mówi M. Budny-Malczewska, 
każda z pań ma swój, własny pomysł 
na twórczość, co jest niezwykle cenne. 
Chętnie też uczą się nowych rzeczy  
i w dyskusjach wymieniają doświadcze-
niami. Członkinie grupy „Impresja” 
bardzo sobie cenią osobę swojej „mi-
strzyni” i jej zaangażowanie w rozwija-
nie ich umiejętności, czemu dały wyraz 
w serdecznych podziękowaniach.   

Wernisaż i koncert były kolejnymi 
przykładami dobrej współpracy klubu 
oraz Muzeum, za którą prezes Danuta 

Mrozek podziękowała dyrektorowi Bogdano-
wi Klochowi. Ale i inne miejskie placówki są 
przychylne działaniom seniorów z klubu – po 
Muzeum, „chopinowską” wystawę można oglą-
dać również w galerii „Oblicza” w Rybnickim 
Centrum Kultury jeszcze do 20 lutego.

Przypomnieć warto, że rok 2011 poświęcony 
jest polskim noblistom – Marii Skłodowskiej 
-Curie oraz Czesławowi Miłoszowi, będzie więc 
okazja, by przypomnieć ich sylwetki. Klubowi-
cze na pewno wymyślą godną tego formę….  

(r)

Igłą malowane
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka za-

prasza na wystawę prac namalowanych… 
igłą i barwnymi nićmi. Autorką wykonanych 
miniaturowym haftem krzyżykowym prac 
jest Urszula Macionczyk. 

Pani Urszula zajmuje się haftem od połowy lat siedem-
dziesiątych, a na jej obrazach widoczne są wszelkie detale 
– cienie, półcienie i załamania światła. Tematem jej prac 
były już kwiaty, krajobrazy, kobiety i zwierzęta, a obecnie 
głównie pejzaże. Jednak pani Urszula wyszywa też wielkie 
dzieła malarskie m.in. Chełmońskiego, Wyspiańskiego czy 
Leonarda da Vinci. Swoją pasją zaraziła członków rodziny 
– w dzieciństwie wyszywali jej synowie, a obecnie zajmują 
się tym wnuczki. Pani Urszula nie sprzedaje swoich prac, 
gdyż jest do nich zbyt przywiązana, ale często obdarowuje 
nimi rodzinę i znajomych. 

Wystawa obrazów „namalowanych” igłą i barw-
nymi nićmi będzie czynna do 28 lutego w Peda-
gogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rybniku 
przy ul. Chrobrego 27. Zapraszamy! 

W spojrzeniu dziecka…
…to tytuł wystawy fotograficz-

nej, na którą złożą się dziecięce 
portrety autorstwa Katarzyny 
Kaczmarczyk.  

Wernisaż odbędzie się 6 lutego 
o godz. 16.00 w nowej kawiarni 
„Cafe Amelia” przy ul. Św. Jana 3 
w Rybniku. Zaplanowano również 
pokaz slajdów z sesjami dziecięcymi, 
a przedsmak tego co K. Kaczmarczyk 
potrafi dostrzec w spojrzeniu dziecka 
na www.katarzyna-kaczmarczyk.pl. 

Chopin inspiracją...

W ostatnim miesiącu poświęconego Chopinowi 2010 roku Muzeum 
oraz klub Uniwersytetu III Wieku wspólnie oddali hołd wielkiemu 
kompozytorowi. Rybniccy seniorzy od dawna włączają się aktywnie  
w wiele miejskich przedsięwzięć, również kulturalnych. 

Zobacz ciszę…
… „lodową ciszę”, bo taki właśnie tytuł 

nosić będzie wystawa fotografii Andrzeja 
Bieniaka, jaka zostanie otwarta 18 lutego  
o godz. 18.00 w Galerii Smolna. Prezentowa-
ne zdjęcia powstały w Austrii, Szwajcarii, Beski-
dach i … Rybniku. — W trudnych warunkach 

zimowych nie jest ła-
two wykonać dobre 
fotografie — tłuma-
czy autor prac. Wie 
co mówi – niektóre 
z prezentowanych 
zdjęć powstawały 
przy piętnastostop-
niowym mrozie, inne 
wymagały brnięcia 
w śniegu po kolana 
skrajem rzeki. Jaki 
efekt udało się osią-
gnąć? Warto same-
mu się przekonać. 
Wystawa w Galerii 

Smolna (Filia Nr 8 PiMBP przy ul. Reymonta 
69) czynna będzie do 25 marca. Zachęcamy 
do udziału… 

Zapraszamy na wystawy!



Pod koniec ub. roku zespół jazzu tradycyjnego South Sile-
sian Brass Band towarzysząc delegacji miasta, reprezentował 
Rybnik w międzynarodowym spotkaniu miast partnerskich  
w Newtownabbey w Irlandii Płn. 

Głównym punktem kilkudniowego pobytu w tym mieście był kon-
cert pod wymownym tytułem „Twinned together in Music”, w którym, 
oprócz naszego zespołu, uczestniczył reprezentujący gospodarzy zespół 
muzyki irlandzkiej oraz folkowo-balladowa grupa z drugiego miasta 
partnerskiego, niemieckiego Dorsten. 

Na życzenie gospodarzy spotkania, SSBB wykonał specjalny program, 
w którym wykorzystano tematy polskiej muzyki ludowej w interpretacji 
jazzowej, co spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem. Dowodem uzna-
nia dla naszej grupy jest jej zaproszenie przez konsula RP do udziału 
w organizowanym w lecie Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym  
w Belfaście, a także propozycja ze strony szefa delegacji niemieckiej 
do złożenia muzycznej wizyty w Dorsten.

Zagraniczne tournée SSBB

Radość większa niż życie
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Wernisaż wystawy zatytułowanej „14 
najważniejszych spraw w życiu” ściągnął 
do Teatru Ziemi Rybnickiej zaskakująco 
liczną rzeszę miłośników fotografii, gór  
i wspinaczki. Autorem 14 kolaży, złożonych 
z kilkudziesięciu zdjęć dokumentujących 
wyprawy Jerzego Kukuczki na najwyższe 
ziemskie szczyty, jest jego syn Wojciech.

— Postanowiłem zaprezentować archiwalne 
fotografie z wypraw na 14 najważniejszych gór 
świata, których zdobycie było największym 
sportowym osiągnięciem mojego ojca. Stąd też 
tytuł wystawy — mówił Wojciech Kukuczka 
przed prezentacją filmu „Lhotse – pokerowa 
rozgrywka.”

Film, obrazujący zmagania z niezdobytą 
wówczas południową ścianą Lhotse, jest opa-
trzony między innymi komentarzem Ryszarda 
Pawłowskiego, który w październiku 1989 był 
partnerem Jerzego Kukuczki podczas próby ata-
ku na szczyt. — Gdy zobaczyłem, że Jurek odpadł 

od ściany, czekałem aż zatrzyma się na którymś 
haku. Nie wiem, czy z powodu pośpiechu w zakła-
daniu, czy z faktu, że inaczej się nie dało, kolejne 
haki wypadały nie stawiając większego oporu. Na 
pierwszym, który wytrzymał, pękła lina. Gdyby 
nie pękła, prawdopodobnie zginąłbym razem  
z nim — opowiadał o śmierci kolegi R. Pawłowski  
w finale filmu. Południowa ściana Lhotse zosta-
ła zdobyta po raz pierwszy w 1990 roku przez 
Rosjan. Jerzy Kukuczka podjął cztery próby 
jej pokonania. Przegrał każde z tych zmagań. 
Ostatnie okupił życiem. Wypada też wspomnieć, 

że Lhotse był pierwszym  
z 14 ośmiotysięczników, 
jakie ten najwybitniejszy 
polski himalaista zdobył 
w drodze po koronę Hi-
malajów.

W programie wernisa-
żu wystawy poza filmem 
znalazła się także prezen-
tacja slajdów Krzysztofa 
Wielickiego. Drugi po 
Kukuczce Polak i piąty na 
świecie człowiek, który 
zdobył koronę Himalajów, 
wyjawił wiele sekretów 
odnoszących się do złotej 
ery polskiego himalaizmu, 
która przypadła na lata 

80. i 90. ubiegłego wieku. Jego interesu-
jąca opowieść zdradzała między innymi 
sposoby zdobywania pieniędzy na wielo-
miesięczne wyprawy. Pięćdziesięciolatkom 
przypomniał protekcjonalną rzeczywistość 
schyłkowego PRL-u, a młodszym otworzył 

oczy na stosunki ekonomiczne panujące  
w naszym kraju w dobie realnego socjalizmu.

Krzysztof Wielicki opowiadał z ogromną 
wprawą o rzeczach małych i wielkich, ale przede 
wszystkim o wspaniałych ludziach. — Wanda 
Rutkiewicz była kimś niezwykłym. To pod jej 
okiem uczyłem się wspinaczki. Była piękna, in-
teligenta, mądra i niezwykle uparta. Wszyscy się 
w niej kochaliśmy, a ona – z powodu tego uporu 
– była nie do zdobycia. Weszła na osiem ośmio-
tysięczników. Pierwszym był Mount Everest, który 
pokonała 16 października 1978 roku. Papież Jan 
Paweł II napisał do niej w liście gratulacyjnym: 
Tego samego dnia znaleźliśmy się na najwyższych 
szczytach świata. Pani zdobyła najwyższą górę, ja 
zostałem papieżem.

Wanda Rutkiewicz była pierwszą Europejką, 
która weszła na Everest, a trzecią kobietą na 
świecie. Zginęła w Himalajach w 1992 roku.

Mimowolnym tłem niezwykle pogodnej 
opowieści Krzysztofa Wielickiego była śmierć. 
Zdawało się, że większość z bohaterów jego 
fotografii spoczywa, jak Jerzy Kukuczka, w lodo-
wych szczelinach. Na pytanie, co pcha człowieka 
do podejmowania nieludzkiego – fizycznego  
i psychicznego – wysiłku, tak odpowiadał  
w swojej książce „Mój pionowy świat”, bohater 
czynnej do końca stycznia wystawy:

„(…) Tych chwil nie oddam nikomu za 
żadne skarby i jeżeli muszę w drodze do szczytu 
pokonywać przeszkody i ocierać się o nigdy nie 
określoną granicę między kalkulowanym ryzy-
kiem a ryzykanctwem, to trudno, zgadzam się. 
(…) Nagroda, którą otrzymuję za te trudy, jest 
niebotycznie wielka. Jest nią radość życia.” 

(gr)

Syn Jerzego Kukuczki Wojciech (z lewej) i Krzysztof Wielicki.                 Zdj.: gr



POLECA!

Trzeci z rzędu sylwestrowy wieczór 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej, przy 
wypełnionej do ostatniego miejsca 
sali, dowiódł, że taka forma powi-
tania Nowego Roku się przyjęła  
i warto ją kontynuować.

To bardzo dobry pomysł dla ludzi  
w średnim i starszym wieku, którzy nie 
piszą się już na imprezy klubowe, bale czy 
„tańczące” prywatki, ale nie chcą jeszcze 
spędzać „sylwka” przed telewizorem. 

W  t y m  r o k u  w r a z  
z tenorem Bogusławem 
Morką i jego przyjaciółmi 
publiczność wybrała się  
w muzyczną podróż do-
okoła świata, słuchając 
piosenek i pieśni charak-
terystycznych dla kilku eu-
ropejskich, a także zamor-
skich krajów. Wystąpiło 
też kilka par z rybnickiego 
klubu tańca towarzyskie-
go. O północy wzniesiono 
toast kieliszkiem wina 
i z ciasteczkiem w ręku 
podróż kontynuowano... 

Artyści (obok B. Morki: 

Anna Jeremus – sopran, Jan Zakrzewski 
– tenor i Wiesław Bednarek –  baryton) 
to znakomici śpiewacy o mocnych gło-
sach i długiej karierze, chyba jednak  
w sylwestrowych klimatach nie czuli się 
zbyt dobrze. Organizatorzy już myślą nad 
sposobem, by dostęp do wina i ciasteczek 
(wliczonych w cenę biletu) był łatwiejszy, 
a przyszłoroczny wieczór sylwestrowy co 
najmniej na poziomie francuskiej kolei 
TGV…                                                  (r)

tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235

Głos się zrywo, dusza śpiewo...
...czyli najsłynniejsze 

melodie operetkowe  
w śląskiej interpreta-
cji. Na scenie m.in.: 
Mieczysław Błaszczyk, 
Jolanta Kremer i Mi-
chał Musioł. Koncert 
polecamy wszystkim 
miłośnikom muzyki i... gwary śląskiej.

2 lutego, godz. 18.00

Krystyna Janda...
... w spektaklu „Ucho, gardło, nóż”. Więcej  

w „Kulturalnym Informatorze”.
6 lutego, godz. 18.00

Premiera „Tara-Bum”
Działający przy RCK młodzieżowy teatr „Tara-

Bum” zaprasza na premierę „Pokolenia bez wła-
ściwości”. Autorem scenariusza jest Bartłomiej Ka-
miński, spektakl wyreżyserowała Izabela Karwot.

12 lutego, godz. 18.00

„Pinokio” dla najmłodszych
Bajkowy spektakl dla dzieci zaprezentują ro-

dzice z Teatru Rodzicielskiego DK Boguszowice.
13 lutego, godz. 16.00

Carrantuohill & Salake
Taneczno-muzyczne widowisko „Fairy Dance”, 

inspirowane kulturą irlandzką. Więcej w „Kultu-
ralnym Informatorze”.

27 lutego, godz. 17.00

Wiedeńska krew
Zapraszamy na jedną z najpopularniejszych 

operetek Johanna Starussa II w wykonaniu Opery 
na Zamku w Szczecinie.

6 marca, godz. 17.00

Michał Bajor...
... jest w Rybniku zawsze witany z radością,  

a i on chętnie do nas przyjeżdża. W repertuarze 
koncertu piosenki Marka Grechuty i Jonasza Kofty.

11 marca, godz. 19.00

Andropauza – męska rzecz!
... czyli zdecydowana, teatralna odpowiedź na 

znany już rybnickiej publiczności spektakl „Kli-
makterium”. W sztuce Jana Jakuba Należytego 
zobaczymy stuprocentowo męską i gwiazdorską 
obsadę: (występują zamiennie) Bohdan Łazuka, 
Maciej Damięcki, Marek Siudym, Jacek Kawalec, 
Dariusz Gnatowski i Ryszard Kotys.

15 marca, godz. 20.00

VII Rybnik Blues Festiwal
18 i  19 marca  –  więce j  informacj i  

o festiwalu w kolejnym numerze „GR”.

W sylwestrową podróż zaprosił Bogusław Morka (z lewej).                     Zdj.: (r)

Sylwester w podróży 

Taneczne pas śpiewaków Iwony 
Sochy i Adama Zdunikowskiego. 

Zdj.: r

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 37

Cudowne melodie w wykonaniu 
pięknych, utalentowanych kobiet oraz 
przystojnych i dowcipnych (również 
utalentowanych) mężczyzn, w od-
świętnie przystrojonej sali Teatru Zie-
mi Rybnickiej – tak wyglądał pierwszy 
muzyczny krok w nowy rok czyli 
karnawałowo-noworoczny koncert 
Filharmonii Rybnickiej z solistami.

Iwona Socha (sopran) olśniła publiczność 
głosem, aparycją i kreacjami, znakomity 
tenor Adam Zdunikowski dzielnie jej se-
kundował nie tylko wokalnie, ale i tanecz-
nie, a maestro Mirosław 
Jacek Błaszczyk nie tylko 
prowadził naszą orkiestrę, 
ale zabawiał publiczność 
anegdotami ze świata mu-
zyki. W programie znalazły 
się najpiękniejsze melodie 
operetkowe i musicalo-
we, popularne pieśni oraz 
operowe przeboje. Soliści 
zamierzali się pożegnać 
tak lubianą, piękną  pieśnią 
„Amigos para siempre”, 

ale publiczność wcale nie zamierzała jeszcze 
wieczoru kończyć… Były więc bisy i owacje. 

Pisząc o pięknych kobietach i przy-
stojnych panach mamy na myśli również 
członków orkiestry, a także dyrektora RCK 
Adama Świerczynę i Norberta Prudla, pre-
zesa Towarzystwa Muzycznego im. Braci 
Szafranków, przedstawicieli organizatorów 
muzycznego wieczoru. Zainaugurował 
on przypadającą w tym roku 15. rocznicę 
powstania Towarzystwa, a jak zapowiedział  
N. Prudel, jubileuszowy koncert odbędzie 
się we wrześniu.                                       (r)

Muzycznie w nowy rok



poniedziałek 21 lutego, 
godz. 19.00
MIÓD

p r o d . 
Niemcy, Tur-
cja, 2010 r., 
dramat, czas 
103  min . , 
reż.: Semih 
Kaplanoğlu, 
scen.: Semih 

Kaplanoğlu, Orçun Köksal, obsa-
da: Bora Altas, Erdal Besikçioglu.

Historia sześcioletniego Yusuf 
rozpoczynającego edukację. Jego 
ojciec Yakup jest pszczelarzem, 
który zbiera miód w lesie. Dla 
Yusufa położony w górach las, 
kryje wiele fascynujących tajemnic  
i chłopiec czerpie wielką satysfak-
cję towarzysząc ojcu. 

poniedziałek 28 lutego, 
godz. 19.00
MATKA TERESA OD KOTÓW

p r o d . 
Polska, 2010 
r., Dramat, 
c z a s  9 5 
min., reż.: 
Paweł Sala, 
scen.: Paweł 
Sala, obsa-

da: Ewa Skibińska, Mariusz Bona-
szewski, Mateusz Kościukiewicz.

Wstrząsający zapis zbrodni ja-
kiej dokonali dwaj młodzi chłopcy 
(12 i 22 lat), dopuszczając się 
zabójstwa własnej matki. Film 
pokazuje roczny okres przed ich 
aresztowaniem, zwłaszcza kilka 
ostatnich dni i czas śledztwa aż do 
zatrzymania przez policję. 

poniedziałek 7 lutego, 
godz. 19.00
AMERYKANIN

p r o d . 
USA, 2010 
r., dramat, 
thriller, czas 
105 min., 
reż.: Anton 
C o r b i j n , 
scen.: Ro-
wan Joffe, 

obsada: George Clooney, Violante 
Placido, Thekla Reuten.

Jack jest płatnym zabójcą, 
najlepszym w swoim fachu. Gdy 
podczas jednego ze zleceń ginie 
jego kochanka, postanawia de-
finitywnie wycofać się z zawodu.
Ostatnia misja rozegra się w ma-
lowniczym włoskim miasteczku.

poniedziałek 14 lutego, godz. 19.00 
(dwa filmy w jednym dniu na walentynki).
BYŁA SOBIE DZIEWCZYNA

prod. Wlk. Brytania, 2010 r., dramat, czas 95 min., 
reż.: Lone Scherfig, scen.: Nick Hornby, obsada: Carey 
Mulligan, Peter Sarsgaard, Emma Thompson.

Młoda, inteligentna dziewczyna dorasta  
w Londynie w latach sześćdziesiątych. Jej rodzi-
na bardzo chce, by studiowała na Oksfordzie. 
Tymczasem ona wdaje się w szalony romans  
z poznanym w niezwykłych okolicznościach  męż-

czyzną, który obiecuje, że nauczy ją życia i miłości...  

PROSTA HISTORIA O MIŁOŚCI
prod. Polska, 2010 r., romans , czas 80 min., 

reż.: Arkadiusz Jakubik, scen.: Maciej Sobieszczań-
ski, obsada: Rafał Maćkowiak, Magdalena Po-
pławska, Edyta Olszówka, Andrzej Andrzejewski.

Reżyserski debiut A. Jakubika rozgrywa się 
na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest, jak  
w tytule, prosta historia miłosna. 

W eliminacjach wzięło udział 
92 uczestników z przedszkoli, 
szkół podstawowych i gimnazjów. 
Wokalne zmagania przebiegały 
w kilku kategoriach wiekowych. 
Jury w składzie: dr Irena Burczyk 
(folklorysta), Wacław Mickiewicz 
(muzyk) i Stefania Szyp (muzyk) 
zakwalifikowało do finału kon-
kursu 49 uczestników. Zwycięz-
cami „Małej Karolinki” (dzieci 

w wieku 3-6 lat) zostali: soliści 3-4 lata – Maria 
Porszke i Matylda Wajner z OPP-Z „Przygoda” oraz 
Łukasz Pilny z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Ornontowicach; soliści 5-6 lat – Alicja Wajszczyk  
i Alicja Adamczyk z ZSP w Ornontowicach; w duecie 
najlepsi okazali się Oliwia Kwarcińska i Maciej Gra-
czek z ZSP w Ornontowicach. W kategorii szkoły 
podstawowe wygrali: soliści kl. I-III – Michalina 
Porszke z OPP-Z „Przygoda”, Julia Wiaterek z SP 19 
w Rybniku, Klaudia Wajszczyk z ZSP Ornontowice; 
w duecie zwyciężyli Grzegorz Kubicki i Hanna Mru-
zek z OPP-Z „Przygoda”. Wśród solistów kl. IV-VI 
najlepsze były Zuzanna Glinka z SP 34 i Wiktoria 
Filec z SP 35, a w duetach Nina Dziwoki i Martyna 
Pogorzelczyk, Karolina Tomecka i Jakub Pawlas  
z OPP-Z „Przygoda” oraz Sandra Rachel i Patrycja 
Kobusińska z ZSP w Ornontowicach. Wśród zespo-
łów zwyciężyli wokaliści z SP 1 w Gorzycach i Zespół 
Wokalny z ZSP w Ornontowicach. W kategorii 
gimnazjum najlepiej zaśpiewały Agnieszka Gabryś 

z OPP-Z „Przygoda” i Martyna Górnioczek z G3  
w Łaziskach Górnych, a w duecie pierwsze miejsce 
zdobyli Kornelia Marcińska i Sebastian Włodarczyk 
z G3 w Łaziskach Górnych. Wśród zespołów gimna-
zjalnych najlepszy okazał się zespół wokalny z G3 
w Łaziskach Górnych. Podczas konkursu przyznano 
także w dwóch kategoriach nagrodę publiczności: dla 
młodszych dzieci, którą otrzymały Natalia Paprotny 
z SP 27 i Martyna Woźnica z SP Raszczyce oraz dla 
starszych, którą wyróżniono Mateusza Bulandę-
Gorola z SP 16. W kategorii specjalnej nagrodzono 
Barbarę Bugdol i Klaudię Węglorz z OPP-Z „Przy-
goda”. Tytuł „Najlepszego kibica” wśród młodszych 
dzieci zdobyła publiczność ze SP 19, wśród starszych 
– gimnazjum z Ornontowic i SP 11.

Konkurs zorganizowało Ognisko Pracy Pozaszkol-
nej – Zespół „Przygoda” i Stowarzyszenie Miłośni-
ków Kultury Ludowej „Przygoda”, a dotacją wsparł 
Urząd Miasta Rybnika.

(m)

„Karolinka 2010” za nami 
Celem „Karolinki” jest promowanie regionalnej, śląskiej kultury wśród dzieci  
i młodzieży.                                                                                          Zdj.: arch. org. 

Znamy już laureatów VI 
Wojewódzkiego Konkursu 
Piosenki Śląskiej „Karolinka 
2010”. 

38 Nr 1/475; styczeń 2011

Seanse odbywają się w sali Rybnickiego Centrum Kultury, 
ul. Saint Vallier 1, 44-200 Rybnik.

Jednorazowe karty wstępu w cenie 12 zł oraz miesięczne karnety w cenie 
35 zł do nabycia w kasie Teatru.   Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

Zaprosili nas 
• Dom Kultury w Chwałowi-

cach na Przegląd Lubiących 
Inne Kino (17 grudnia), kaba-
retowy HASIOK (18 grudnia), 
wystawę fotograficzną Marka 
Lalko (czynna do 15 lutego) 
oraz program „Mężczyzno 
puchu marny” Kabaretu Chwi-
lowo Kaloryfer (15 stycznia). 

• Port Sztuki i herbaciarnia 
„White Monkey” na koncert 
charytatywny kapeli „Zawiało” 
(27 grudnia) i „Spotkania ze 
sztuką” (9 stycznia).  

• Parafia św. Barbary z Bo-
guszowic Osiedla i schola 
„Anielska Brygada” na kon-
cert charytatywny (8 stycznia).

• Dom Kultury w Boguszo-
wicach na cykl koncertów,  
w których zagrały m.in. „Bun-
kier”, „Popiół” (8 stycznia), 
„Sari Ska Band The Coiots” 
i Bela Lugosi Horror Orchestra 
(28 stycznia) oraz na przegląd 
filmów offowych (29 stycznia). 

• Club Fabryka (www.fabryka.
rybnik.pl) na wystawę foto-
grafii aktu kobiecego Dariusza 
Langrzyka i multimedialny 
pokaz fotografii (29 stycznia).

• Port Sztuki i Restauracja 
„Pod Tubą” (www.spotka-
niazesztuka.wizytowka.pl) na 
spotkanie z Markiem Szołty-
skiem w ramach cyklu „Pa-
miętniki z Rybnika” (1 lutego).



Na przełomie roku obchodzili oni 65., żela-
zną, rocznicę małżeństwa. Ślub cywilny wzięli 
w grudniu 1945 r., a kościelny w pierwszych 
dniach stycznia następnego roku. Z okazji Że-
laznych Godów jubilatów odwiedził prezydent 
Adam Fudali, przekazując małżonkom życzenia 
długich jeszcze lat w zdrowiu i pomyślności. 
Państwo Przeczkowie przez wiele lat wspólnie 
pracowali na gospodarstwie. Ich małżeństwo jest 
przykładem „ekumenizmu praktycznego” – żyją 
w zgodzie i szacunku pomimo różnicy wyznania 
– pan Paweł jest najstarszym rybnickim ewan-
gelikiem. Pani Agnieszka przyznaje, że różnice 
religijne nigdy nie były dla nich przeszkodą,  
w ważne dla siebie święta zawsze chodzili 
wspólnie do danego kościoła. Szczególnie nas 
ucieszyło zapewnienie, że państwo Przeczkowie 
są wiernymi czytelnikami „Gazety Rybnickiej”. 
— Nie umiemy bez niej żyć. Wszystko wiemy, bo 
tam wszystko jest napisane — mówi pan Paweł. 

Państwo Agnieszka i Franciszek Miel-
carkowie z dzielnicy Maroko-Nowiny ob-
chodzili 60. rocznicę małżeństwa, czyli Gody 
Diamentowe. Poznali się pod koniec lat 40., 
kiedy pan Franciszek przyjechał w odwiedziny 

do swojej siostry – dobrej znajomej rodziców 
pani Agnieszki. I tak to się zaczęło – ślub wzięli  
w 1950 roku w USC w Rybniku. Pan Franciszek 
pracował przez 30 lat w chwałowickiej kopalni, 
a za swoją pracę otrzymał wiele wyróżnień  
i odznaczeń. Pani Agnieszka prowadziła dom  
i zajmowała się wychowywaniem dwóch sy-
nów. Dziś państwo Mielcarkowie cieszą się 
wnukiem, wnuczką oraz prawnuczką, która 
jest ich oczkiem w głowie. Życzenia jubilatom  
w imieniu prezydenta Rybnika złożyli przedstawi-
ciele Rady Dzielnicy Maria Polanecka-Nabagło  
i Lech Kuźniak.

Spotkanie małżeństw z długim stażem zor-
ganizowała też Rada Dzielnicy Zebrzydowice,  
a wzięli w nim udział kolejni „diamentowi” ju-
bilaci – państwo Wanda i Józef Zdrzałkowie 
oraz pary „szmaragdowe”, o nieco mniejszym, 
bo 55-letnim małżeńskim stażu – Anna i Ge-
rard Długoszowie, Elżbieta i Erwin Kufie-
towie, Róża i Jan Magierowie, Bronisława i 
Augustyn Wojaczkowie, Małgorzata i Antoni 
Cicheccy oraz Genowefa i Jan Farerscy. Za-
proszeni zostali również księża – Piotr Winkler i 
Adam Kępowicz. Specjalny program artystyczny 

przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej 12, 
a na zakończenie odbyła się weselna biesiada.

Szmaragdowym, diamentowym i żela-
znym jubilatom gratulujemy pięknych 
rocznic oraz życzymy dużo zdrowia i radości 
na kolejne lata.                                            (m)

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

Program zajęć na styczeń

Żelaźni jubilaci – Agnieszka i Paweł Przeczkowie  
– z prezydentem Adamem Fudalim.                  Zdj.: m

Małżeńscy rekordziści z Zebrzydowic.                                                                                                         Zdjęcia: arch. org.

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 39

• 3.02., czwartek, godz. 11.00 – „Wojciech Korfanty – współ-
twórca II Rzeczypospolitej” – prof. Zygmunt Woźniczka, U.Śl.;

• 10.02., czwartek, godz. 11.00 – „Tajemnice Peru” – dr Aniela 
Kempińska, Barbara Goering-Rożek;

• 12.02., sobota, godz. 15.00 – Karnawałowe spotkanie towa-
rzyskie;

• 14.02., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – sędzia Ewa Trzcina;
• 16.02., środa, godz. 12.00 – Bóle głowy – dr Aniela Kempińska;
• 17.02., czwartek, godz. 11.00 – M. Curie Skłodowska – wielka 

polska noblista – dr inż. Henryk Kaletka;
• 23.02., środa, godz. 14.00 – Spotkanie solenizanckie;
• 24.02., czwartek, godz. 11.00 – „Układ słoneczny – Prawo 

Keplera” – inż. Roman Senczyna;
• 28.02., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – mec. 

Szczepan Balicki;
 wtorki i czwartki, godz. 13.00 – Gimnastyka rehabilitacyjna w sali 

TKKF ul. Powstańców; pozostałe zajęcia zgodnie z tygodniowym 
programem.

Szmaragdowe, diamentowe i żelazne…
Z końcem roku kilka rybnickich małżeństw obchodziło szczególne rocznice ślubu, 

określane zwyczajowo nazwami szlachetnych kamieni. Jednak to żelazo patronuje 
najdłuższemu stażowi małżeńskiemu, jaki mają sobą Agnieszka i Paweł Przeczko-
wie z Niewiadomia.  

Diamentowe Gody obchodzili Agniesz-
ka i Franciszek Mielcarkowie z Maro-
ka-Nowin.



Złote Gody

W Urzędzie Miasta trady-
cyjnie spotkali się jubilaci, 
obchodzący Złote Gody. 
Przyznane przez prezyden-
ta RP medale „Za długo-
letnie pożycie małżeńskie” 
wręczył prezydent Adam 
Fudali.

Pięćdziesiąt wspólnych lat
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Pierwsi w tym roku świętowali: Jolanta i Ryszard 
Biskowie, Zofia i Tadeusz Buczkowie, Gertruda  
i Jan Gaszkowie, Rita i Eugeniusz Jasikowie, Stefania 
i Engelbert Janasowie, Luiza i Jan Leipeltowie, 
Halina i Henryk Kaniowie, Gerta i Tadeusz Nożewscy, 
Walburga i Czesław Pisarkowie, Maria i Józef 
Prusowie, Krystyna i Henryk Przyklenkowie, Irena 
Szymura, Alicja i Jan Warchlewscy, Urszula  
i Rajmund Wengrzykowie. 

Prezydent życzył jubilatom wielu szczęśliwych lat  
i dalszej satysfakcji z życia we dwoje. Stwierdził także, 
że ich obecność tutaj jest dowodem tego, że rodzina 
jest nadal jedną z najważniejszych wartości. Biesiadę 
muzycznie umilał zespół GAMA, zachęcając małżonków 
do wspólnego śpiewania. Udało nam się porozmawiać  
z państwem Krystyną i Henrykiem Przyklenkami. Poznali 
się na Rudzie, kiedy to pan Henryk ukradł przyszłej żonie 
sandał i... wrzucił do basenu. Od tego żartu zaczęła się 
ich wspólna historia, która trwa już 50 lat. Pasją państwa 
Przyklenków są podróże. Zjeździli niemal całą Europę. Był 
też Egipt, kilka razy Turcja i Tunezja. Ale najpiękniejszym 
miejscem na świecie jest Wenecja. — Nawet Amsterdam 
nie był tak piękny jak Wenecja. Tam jest po prostu cudownie! 
— zachwyca się pani Krystyna. Podróżniczą pasją starają 
się teraz zarazić ukochanego wnuka. Mają też radę 
dla młodych par: — Najlepiej nie za szybko mieć dzieci. 
Najpierw trzeba pożyć, pozwiedzać, nacieszyć się sobą — 
radzą jubilaci. Powiedzieli nam także, co najbardziej  
w sobie cenią. — Na mężu zawsze mogę polegać, a poza 
tym jest bardzo systematyczny i dokładny – jak to Ślązak 
— chwali małżonka pani Krystyna. Pan Henryk docenia  
w żonie pracowitość i uporządkowanie. — Muszę przyznać, 
że jestem pedantką, a to dla otoczenia może być dość przykra 
cecha — dodaje ze śmiechem pani Krystyna. 

Dzień później w UM spotkała się kolejna grupa 
jubilatów: Teresa i Rudolf Dudkowie, Magdalena  
i Stanisław Grzesiczkowie, Ruta i Antoni Fojcikowie, 
Adelajda i Ignacy Grabcowie, Czesława i Zdzisław 
Jasińscy, Alina i Alojzy Heinowie, Urszula i Rudolf 
Kneszowie, Zofia i Zygmunt Pleszewscy, Elfryda 
i Zygfryd Przeliorzowie, Elżbieta i Kazimierz 
Rocznikowie, Renata i Henryk Wawerowie, Alina  
i Jerzy Wilkoniowie, Helena i Franciszek Zniszczołowie 
oraz Adelajda i Engelbert Pustelny z Boguszowic 
Osiedla, którzy poznali się na ślubie brata pana 
Engelberta. To właśnie wtedy w oko wpadła mu druhna 
panny młodej… Tak to się zaczęło. Po ponad rocznej 
znajomości młodzi zdecydowali się na ślub. — Wesele 
odbyło się w domu, przygrywał akordeon, spacerowaliśmy 
po parku… Nie to co teraz… — zamyśla się pani Adelajda, 
która w tym wyjątkowym dniu miała na sobie białą 
sukienkę „trzy czwarte”, bo jak mówi, taka wtedy była 
moda. Państwo Pustelny wychowali 3 synów, cieszą się  
z dwojga wnuków i już nie mogą się doczekać prawnuków. 
Pan Engelbert był górnikiem na kopalni „Jankowice”,  
a jego żona zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. 
— Trzeba się zgadzać, bo jak tego nie ma, to nic nie ma... 
— podaje receptę na długie lata we dwoje E. Pustelny,  
a jego żona Adelajda dodaje: — Kochać się i słuchać 
jeden drugiego. 

Naszym rozmówcom i pozostałym Jubilatom życzy-
my pogody ducha i wielu szczęśliwych, radosnych dni. 

Tekst i zdjęcia: (m), (S)

Wybudowany przez ojca, a spalony  
w czasie wojny dom, pan Alojzy odbudował 
i rozbudował. Dziś mieszkają w nim cztery 
pokolenia: obok szacownego jubilata jego 
córka Dorota Groborz z mężem, ich córka 
oraz jej mąż wraz z 1,5-roczną prawnuczką 
jubilata – w sumie ma on 7 wnucząt i 10 
prawnucząt. Młodszą o kilkanaście lat, 
pochodzącą z Rydułtów, żonę stracił 10 

lat temu. — Ojciec jest blisko nas w każ-
dym momencie, a kiedy ma ochotę czy jest 
zmęczony idzie „do siebie”… — mówi córka 
Dorota. Ze względu na słaby już wzrok, wy-
jątkowy solenizant nie może czytać i oglą-
dać telewizji, ale chętnie słucha zięcia, który 
relacjonuje mu co się „w świecie” dzieje. 
Sam słucha natomiast Radia Maryja…  
I właściwie poza problemami ze wzrokiem, 
nic mu nie dolega. Od wielu lat poważnie 
nie choruje, choć jest pod stałą opieką do-
mowego lekarza. Do dziś bardzo sprawny i 
samowystarczalny – sam się ubiera i bierze 
kąpiel, nie chcąc korzystać z pomocy cór-
ki-pielęgniarki. Był też chyba najstarszym 
kierowcą w całym mieście – jeździł autem 
jeszcze w wieku 95 lat! Nie ma specjalnie 
ulubionych potraw – je wszystko i uwielbia 
słodycze. Nie ma dnia bez kawki z ciastem, 
a czasem i z czymś mocniejszym. Nigdy 
natomiast nie palił, i może w tym kryje się 
tajemnica długowieczności? 

Życie zawodowe pana Alojzego było zwią-
zane, jeszcze przed wojną, z „Silesią”, gdzie 
był ślusarzem, a jako dobrego fachowca rów-
nież Niemcy w czasie okupacji zatrzymali go 
w tym zakładzie, tyle że za mniejsze pieniądze 

i ze znaczkiem „P”… W okresie powojennym 
przez ponad 20 lat związany był z pobliskimi 
„Sygnałami”. „Robota w metalu” była jego 
pasją, a na koncie miał wiele wynalazków 
i wniosków racjonalizatorskich. Potrafił  
z  żelaza wyczarować cuda i jeszcze dziś ma 
wiele pomysłów, które chciałby zrealizować. 
Najbardziej „perpetuum mobile” czyli 
samo napędzającą się maszynę… — Jeszcze 

wam pokażę 
— mówi stu-
latek!       

W imie-
niu wszyst-
kich rybni-
czan kwiaty 
i kosz pełen 
smakołyków 
p r z e k a z a ł 
solenizan-
towi prezydent Adam Fudali, życząc 
dalszych lat w zdrowiu i w tak dobrej, jak 
dotychczas kondycji i obiecując wizytę za 
rok! Pan Alojzy otrzymał również listy 
gratulacyjne od premiera Donalda Tuska, 
arcybiskupa Damiana Zimonia, a także 
od... ZUS-u.

Jak mówi radny Leszek Kuśka, na 
organizowanych przez Radę Dzielnicy 
spotkaniach seniorów, pan Alojzy od 
wielu już lat jest wśród nich najstarszy, 
jest też niewyczerpanym źródłem in-
formacji o dzielnicy. Sto lat to przecież  
szmat czasu… 

Do życzeń dołącza się również „Ga-
zeta Rybnicka”.                               (r)
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Blisko rodziny…
Dom w Gotartowicach to dla Alojzego Frelicha prawdziwie Mała  

Ojczyzna. Tu się urodził, tu 23 stycznia br. obchodził setne urodziny!

200 lat dla stulatka!

„Portret rodzinny we wnętrzu”: pan Alojzy siedzi między prezyden-
tem Adamem Fudalim a radnym Leszkiem Kuśką. Za jubilatem stoi 
córka Dorota z rodziną.                                                         Zdj.: r

Alojzy Frelich „za młodu”...



Sedańska studnia
Gdyby nie zwycięzcy powstańcy śląscy, w 2011 roku obchodzilibyśmy na Śląsku nie 90. rocznicę III 

Powstania Śląskiego, ale 140. rocznicę zjednoczenia Niemiec przez Bismarcka i cysorza Wilusia I. 
W Rybniku uroczystości te odbyłyby się z pewnością pod pomnikiem sedańskim na Placu Wolności. 
Ale ten pomnik już nie istnieje, bo historia potoczyła się inaczej.

Niemiecki pomnik zwany „studnią sedańską” stał na dzisiejszym pl. Wolności w latach 1882-1936.

W połowie XVIII wieku Prusy najechały Austrię, a następnie 
zajęły i wcieliły do swego królestwa większą część Śląska, który 
pozostawał dotąd w austriackich granicach. Było to w 1740 roku, 
ale toczone kolejno trzy wojny śląskie zakończyły się dopiero  
w roku 1763. Ślązacy stali się więc poddanymi pruskich królów. 
Do tej pory Śląsk był mało znaczącą austriacką prowincją, 
teraz  jednak stał się ważną gospodarczo częścią Prus. Prusacy 
sprowadzili na te ziemie niemieckich kolonistów, a poprzez 
administrację dążyli do zniemczenia wszystkich dziedzin życia. 
Polityka ta odnosiła znaczne sukcesy na Dolnym Śląsku, gdzie 
już na przełomie XVIII i XIX wieku było zaledwie 20% ludno-
ści polskiej. Inaczej natomiast było na Górnym Śląsku, gdzie, 
zwłaszcza na wsiach, ogromną większość mieszkańców stanowiła 
rodzima ludność polskich Ślązoków. 

W XVIII oraz w XIX wieku głównym celem agresywnej 
polityki pruskiego państwa było nie tylko pobicie Austrii czy 
zdobycie Śląska, ale uzyskanie zwierzchności nad wszystkimi 
„państwami niemieckimi”, podzielonymi na wiele królestw, 
księstw i wolnych miast. Te zamierzenia przyniosły pełny sukces 
pod koniec XIX wieku. Najpierw w 1866 roku Prusy wygrały 
kolejną wojnę z Austrią, zaś w latach 1870–1871 pobito Francję. 
I tak król Prus Wilhelm I Hohenzollern i jego kanclerz Otton 
Bismarck doprowadzili ostatecznie 18 stycznia 1871 roku do 
zjednoczenia Niemiec. Powstało cesarstwo niemieckie, a ce-
sarzem został pruski król Wilhelm I. Śląsk został oczywiście 
częścią tego cesarstwa.

Druga wojna lat 1870-1871, zwana była przez Ślązoków 
potocznie – wojną „zibcich-ajnundzibcich”. A choć przyniosła 
ona Prusakom wspaniałe zwycięstwa, była bardzo krwawa.  
W sierpniu 1870 roku m.in. w bitwach pod Gravolette, St. Privat 
czy Sedanem zginęło ponad 50 tys. pruskich żołnierzy, w tym 
bardzo wielu Ślązoków. By uczcić ich pamięć w całym cesarstwie 
niemieckim, w tym również w większych śląskich miastach, 
stawiano poległym pomniki – zwane potocznie pomnikami 
sedańskimi. Miały one nie tylko upamiętniać wojnę i poległych, 
ale także budzić niemiecki patriotyzm. I takie działania w naszej 
części Śląska, gdzie ludzie w ogromniej większości mówili polską 
śląszczyzną, a w kościołach modlili się po polsku – można bez 
najmniejszej wątpliwości nazwać działnością germnizacyjną. 

W dawnym Rybniku były aż dwa pomniki sedańskie. Pierwszy 
z nich nazwano „Kriegerdenkmal”, czyli pomnik wojenny i wy-
budowano go jesienią 1876 roku. Stanął on na ówczesnym Placu 
Zamkowym przed gmachem rybnickiego sądu. Na dwumetro-
wym kamiennym bloku, stała podobnej wysokości kolumna, na 
której umieszczono czarnego niemieckiego orła. Pomnik ten po 
przyłączeniu Rybnika do Polski został przez nieznanych spraw-
ców zniszczony  w nocy z 12 na 13 kwietnia 1923 roku. Natomiast 
drugi pomnik o podobnej wymowie ideologicznej czy politycznej 
stał na środku dzisiejszego Placu Wolności i nazywano go „Se-
danbrunnen”, czyli sedańska studnia. Powstał on dla uczczenia 
wspomnianej już bitwy sedańskiej z 1870 roku. Budowlę tworzyły 
trzy elementy: studnia z pompą, kamienny przeciwpożarowy 

basen na wodę 
oraz trzyme-
trowy cokół z 
niemieckim or-
łem na szczycie. 
Całość powsta-
ła w 1882 roku  
i przetrwała do 
przełomu roku 
1 9 3 5 / 1 9 3 6 , 
kiedy ów plac 
przebudowano 
na dworzec au-
tobusowy.

Marek 
Szołtysek

42 Nr 1/475; styczeń 2011

Abecadło Rzeczy Śląskich



Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce losy Ryb ni ka i ryb ni czan na prze strze ni ostatnich 150 lat. Każ da pu bli-
ko wa na fo to gra fia otrzy ma swój nu mer. Uła twi to dys ku sję z Czytelnikami na temat przed sta wio nych na zdję ciu wy da rzeń, rze czy i osób. 
Za chę ca my więc Czy tel ni ków do wy ci na nia tych stron i zbie ra nia ich w se gre ga to rze. Ponadto proponujemy Czytelnikom współ re da go wa nie 
cyklu – za chę ca my do przy no sze nia do re dak cji sta rych zdjęć będących świad ka mi mi nio nych cza sów. Najbardziej in te re su ją ce za mie-
ści my w „GR”. Za każ de zdję cie wy bra ne do druku, za pła ci my 10,00 zł. Spon so rem akcji jest Wy daw nic two „Ślą skie ABC” z Ryb ni ka. 
Za po wie rzo ne nam zdję cia – dzię ku je my!

(cz. 83)

Wielki album Rybnika

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek

Zdjęcie 83/1 
Urszula Cieszyńska-Halamoda 

ze Smolnej udostępniła nam 
zdjęcie z miejsca pracy swojej 
matki – Katarzyny z domu Wol-
ny, która mając 14 lat rozpoczę-
ła pracę, którą kontynuowała 
przez 9 lat, do zamążpójścia 
w 1932 roku. A pracowała  
w wytwórni wódek, likieru i rumu 
spółki: Bernacki-Kopiec-Soblik-
Glomb. Znajdowała się ona  
w miejscu dzisiejszej kwiaciarni 
„Rojek” na rogu Placu Wolności. 
Natomiast przy ulicy Racibor-
skiej, gdzie dzisiaj znajduje się  
sklep Meble Roman i Chińskie 
Centrum, wytwórnia ta miała 
swoje magazyny. Pani Urszula 
przypomniała też, że jeden  
z udziałowców tej wytwór-
ni – Kopiec, był właścicielem 
karczmy stojącej niegdyś przy 
zbiegu ulic Hallera-Wodzisław-
ska-Raciborska. 

Zdjęcie 83/2:
Ryszard Pawliczek z Popielowa przysłał do redakcji świa-

dectwo szkolne z 1929 roku i zdjęcie swojego wujka Jana 
Lichego z czasów jego służby zasadniczej w Wojsku Polskim 
w 1936 roku. Po bliższym zapoznaniu się z życiorysem Jana 
Lichego, odnajdujemy w nim typowo śląskie losy. Zatem 
jak widzimy na świadectwie – był bardzo dobrym uczniem, 
lecz rodzinna tradycja i śląskie podejście do życia spowo-
dowały, że całe życie przepracował w kopalni „Rymer”. 
Ale może losy tego Ślązoka są nie tyle efektem poddania 
się śląskiej tradycji, co skomplikowanych śląskich losów 
poprzez wojnę? Chyba tak! Jan Lichy po odbyciu zasad-
niczej służby wojskowej w armii walczył w obronie Polski 
w 1939 roku i dostał się do niemieckiej niewoli. Potem 
został wypuszczony, wrócił na Śląsk i pracował w kopalni. 
Jednak Niemcy szybko powołali go do Wehrmachtu i jako 
niemiecki wojok pojechał na front wschodni w Rosji. Tam 
dostał się do niewoli. Z rosyjskiego łagru wrócił na Śląsk 
w 1946 roku i... zatrudnił się w kopalni. Historia zatoczyła 
koło... Zmarł w 1989 roku w wieku 73 lat.

83/1

83/2
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Winklerowie – niezwykła rybnicka rodzina cz. IV

W zamieszczonej we wrześniu ub. roku pierwszej części dziejów zasłużonej dla Rybnika rodziny Winklerów, 
przedstawiliśmy sylwetki głowy rodu Emila Winklera (przedwcześnie zmarłego w wieku 46 lat uczestnika 
powstań śląskich i działacza plebiscytowego, teścia kpt. Jana Kotucza, poległego we wrześniu 1939 roku 
obrońcy Rybnika) oraz jego najstarszego syna Eryka, lekarza, członka ruchu oporu, więźnia hitlerowskich 
obozów, który po wojnie został uwięziony przez władzę ludową, a także jego młodszego brata Emila, rów-
nież lekarza. W ostatniej części – o pozostałych członkach rodziny. 

Autor artykułu – Michał Palica, historyk, zaintere-
sowany szczególnie przedwojenną historią Rybnika, 
spisał dzieje rodziny Winklerów na podstawie rozmów 
ze zmarłą na początku września ub.r. Wandą Winkler-
Dudek, Emilem juniorem i zamieszkałym w Stanach 
Zjednoczonych najmłodszym Józefem. Więcej tekstów 
tego autora oraz archiwalne zdjęcia na www.m578.
jasky.pl „Przedwojenny Rybnik”.

Siostra Eryka i Emila Wanda Winkler-Dudek 
urodziła się w Rybniku w kwietniu 1923 roku.  
W czasie niemieckiej okupacji ukończyła kurs asy-
stentek lekarskich w prywatnej szkole dr. Nitsche 
w Niemczech. Pracowała później w laboratorium 
analitycznym w Rybniku w szpitalu Spółki Brac-
kiej przy ul. Rudzkiej, a następnie w gabinecie 
lekarskim brata Eryka w Wirku. Po jego areszto-
waniu przez UB w maju 1945, rozpoczęła pracę w 
laboratorium analitycznym w katowickim szpitalu 
przy ul. Francuskiej. Do szpitala tego przyjeżdżał 
także prof. Wiktor Bross – sławny później pionier 
polskiej kardiochirurgii. Na jego propozycję objęła 
kierownictwo laboratorium analiz w II Klinice 
Chirurgicznej we Wrocławiu w 1949 roku. W 1950 
roku złożyła egzamin maturalny i rozpoczęła – 
wbrew oczekiwaniom profesora Brossa – studia 
medyczne na Wydziale Stomatologii. Zakończyła 
je dyplomem w 1955 r. we Wrocławiu. W 1952 wy-
szła za mąż za studenta Politechniki Wrocławskiej 
Henryka Dudka. Przydział pracy otrzymała do 
Zakładu Protetyki Stomatologicznej w Rybniku, 
gdzie pełniła funkcję kierownika aż do emerytury.  
W Rybniku prowadziła też własną praktykę stomato-
logiczną. Była ceniona jako bardzo dobry fachowiec,  
a o jej medycznych talentach, podbudowanych 
praktycznym doświadczeniem z lat młodości, świad-
czyć może choćby wybranie właśnie jej do pracy 
we Wrocławiu przez taką znakomitość jak prof. 
Bross. Dr Wanda Winkler-Dudek była, obok brata 
Emila, nieocenionym źródłem wiedzy historycznej  
o Rybniku, dotyczącej zwłaszcza lat przedwojen-
nych i wojennych. Mocny, prawy charakter odzie-
dziczyła z pewnością po matce. Zmarła w ub. roku. 

Urodzony w 1928 r. najmłodszy brat Józef, 
w czasie wojny uczeń szkoły powszechnej, od 
początku okupacji nosił pod klapą marynarki 
polskiego orzełka, wielokrotnie był uczestnikiem 
bójek z kolegami znanymi z proniemieckich 
sympatii. Po ukończeniu szkoły powszechnej jako 
Polak był szykanowany i z tego powodu nie miał 
prawa uczęszczać do gimnazjum. Skierowano 
go do pracy fizycznej w kopalni. Matka Józefina 
ochroniła go jednak przed tą pracą, umieszczając 
go w prywatnej szkole w Monachium, gdzie przy 
przyjęciu nie żądano poświadczenia obywatel-
stwa niemieckiego. Wyszło to na jaw dopiero 
przed egzaminem końcowym, dlatego go stamtąd 
usunięto... Jako Polak miał IV grupę volkslisty, 
tak jak i cała rodzina. Po wojnie zaczął uczęsz-
czać do gimnazjum w Nowej Wsi - Wirku, gdzie 
zajmował się kolportażem antykomunistycznych 
ulotek. Czując się zagrożony, musiał uciec z Pol-
ski w 1947 r. Złapany przy przekraczaniu granicy 

polsko-niemieckiej przez żołnierzy sowieckich, 
uciekł im w samym Berlinie. Zgłosił się do 
dywizji gen. Maczka w Maczkowie (Meppen), 
gdzie uczęszczał do gimnazjum. Po rozwiązaniu 
tej dywizji służył krótko w jednostkach war-
towniczych, po czym wyjechał do USA, gdzie  
w lotnictwie strategicznym (m.in. w San Antonio), 
pracował jako instruktor medyk (nie lekarz) aż do 
przejścia przed kilkoma laty na emeryturę. Będąc  
w lotnictwie w stopniu st. sierżanta, ukończył 
studia wyższe socjologiczne. Na początku lat 

60. został na 2 lata oddelegowany do amerykań-
skiej bazy lotniczej w Wiesbaden w RFN, gdzie 
kolejno widziała się z nim cała rodzina. Ma syna 
i 2 córki. Jedna z nich, Wanda, jest żoną oficera 
lotniskowca „Nimitz”, druga lekarzem, syn bu-
dowlańcem. Józef w 1975 r. ożenił się z Polką, 
lekarzem stomatologiem. Emil będąc u brata 
w 1984 r. w USA, otrzymał od jego znajomego 
lekarza wydaną w Filadelfii publikację, w której 
było wspomnienie o bracie Eryku.

Józef – dumny ze swej przeszłości – w pełni 
przeżywał także powojenny czas. W rozmowie 
opowiedział o bombie, jaka wpadła do kamie-
nicy Winklerów, którą zdołali z bratem usunąć,  
o zamieszkującym w ich domu rybnickim fotogra-
fie Liebecku. Ale był również dumny z dokonań  
w USA. Ukończył studia na Uniwersytecie 
Oklahoma i zajął się pracą blisko związaną 
z medycyną. Do ośrodka badawczego w San 
Antonio, w którym pracował, przysyłano nawet 
kosmonautów z Houston. Jedna z córek jest 

lekarzem, podobnie jak jego siostra, dwaj bracia, 
a także druga żona. 

Wspomniana w poprzednich częściach siostra 
Elfryda wyszła za mąż również za lekarza, auto-
chtona spod Gliwic, Leona Głogowskiego, który 
za manifestacje polskości w czasie wojny został 
osadzony na trzy miesiące w obozie w Oświęci-
miu. Potem pracował w szpitalu w Wełnowcu, 
gdzie za pośrednictwem brata Eryka Elfryda go 
poznała. Czwórka ich dzieci również została le-
karzami. To kolejny dowód na to, że Winklerowie 

są bez wątpienia rodziną spod znaku Eskulapa.    
Kiedy 1 września 1921 senior rodu Emil Win-

kler podejmował zaproszonych gości w swojej 
dopiero co otwartej restauracji w kamienicy 
zakupionej od pani Schindler, o czym donosiła 
prasa, nie przypuszczał pewnie, jak piękną kartę 
jego rodzina zapisze w historii Rybnika. Sam nie 
żył długo, lecz znalazł „prolongatę” w życiu swej 
żony, dzieci i późniejszych pokoleń.

Michał Palica 
Opr. W. Różańska 

Wanda (siedzi w środku) z kuzynką Elżbietą, bracia Józef (z lewej) i Emil z żonami.
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Alpinista zimową porą
Rozpoczęła się trzecia w historii polska zimowa wyprawa na ośmiotysięcz-

nik Broad Peak w paśmie Karakorum. To dwunasta góra świata; zimą nikt 
jej jeszcze nie zdobył. Wśród dziewięciu doświadczonych alpinistów, którym 
przewodzi Artur Hajzer, jest rybniczanin z Kamienia Arkadiusz Grządziel. 

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 45
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To pierwszy etap dużego projektu pod hasłem 
Polski Himalaizm Zimowy, zakłada on zdobycie 
pięciu niezdobytych dotąd zimą himalajskich 
ośmiotysięczników. Jeśli trwająca wyprawa zakoń-
czy się sukcesem, w czasie kolejnej zimy Polacy 
wyruszą na „górę gór” – K2. Projekt wspiera m.in. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Fundacja im. 
Jerzego Kukuczki, a także liczne grono sponsorów, 
dzięki czemu wyprawa jest przygotowana w naj-
drobniejszych szczegółach, a alpiniści korzystają  
z najlepszego na świecie sprzętu. Dziewięciu śmiał-
ków nie ma złudzeń – będą się wspinać w ekstre-
malnie trudnych warunkach przy 40-stopniowym 
mrozie i przy silnie wiejącym wietrze. Według 
szczegółowej prognozy pogody, na przełomie 
lutego i marca mają wystąpić okna pogodowe, 
gdy wiatr będzie tam wiał tylko z siłą ok. 100 km/h;  
wtedy zamierzają zaatakować szczyt. Sama góra 
od strony technicznej, jak na Himalaje, jest sto-
sunkowo łatwa. Baza główna wyprawy znajduje 
się na wysokości 4700 m. Po długiej aklimatyzacji 
alpiniści zamierzają rozbić w drodze na szczyt 
cztery obozy, ostatni z nich, tzw. biwak szturmo-
wy, będzie na wysokości 7600 m. Broad Peak ma 
wysokość 8047 m n.p.m. Szczyt zaatakuje tylko 

jeden dwuosobowy zespół, kto  
w nim będzie jeszcze nie wiado-
mo, bo nie wiadomo jak potoczą 
się losy wyprawy. Niezależnie od 
tego kto zdobędzie szczyt, będzie to sukces całej 
dziewiątki. Kilku uczestników wyprawy wspinało 
się już na Broad Peak i dobrze zna tą górę.

Arkadiusz Grządziel od 21 lat pracuje w kop. 
„Chwałowice”, a od 2002 roku jest ratownikiem 
górniczym. Jego przygoda z górami rozpoczęła 
się od prac wysokościowych i tzw. alpinizmu prze-
mysłowego, którym, zresztą już w roli eksperta, 
zajmuje się do dziś. W domu zostawił żonę, syna 
i córkę, z którymi co jakiś czas będzie się kon-
taktować przez telefon satelitarny. — Rozstanie 
zawsze jest trudne. Żona, jak przy każdej kolejnej 
wyprawie ma obawy, ale wie, że jestem rozsądny i nie 
podejmę zbędnego ryzyka, tylko dlatego akceptuje 
moje wyprawy. Zresztą bezpieczeństwo jest w tej 
wyprawie najważniejsze. Zamierzamy zdobyć Broad 
Peak, ale przede wszystkim wszyscy chcemy cali  
i zdrowi wrócić do domu — mówi A. Grządziel. 
Dla niego to już czwarta wyprawa w góry wysokie. 
W 2006 roku zdobył swój pierwszy ośmiotysięcznik 
Czo Oju (8201). W 2008 roku wraz z kolegami  

z Jastrzębskiego Klubu Wysoko-
górskiego wspinał się na szczyt 
Korżeniewskiej w Tadżykistanie. 
W czasie tej wyprawy zginął jeden 
z jej uczestników, jastrzębianin 
Krzysztof Apanasiewicz. Wiosną 
2010 roku z Arturem Hajzerem 
i uczestnikami obecnej wypra-
wy, rybniczanin zdobył trudny 
ośmiotysięcznik Nanga Parbat  
w Himalajach Zachodnich. To był 

trening, a zarazem chrzest bojowy ekipy, która do 
2015 roku ma zdobyć po raz pierwszy zimą pięć 
ośmiotysięczników.  

Alpiniści zabrali w góry nie tylko specjalistyczny 
sprzęt ratunkowy, ale też środki łączności, tlen  
i lekarstwa. Sam A. Grządziel zabrał też ze sobą 
blisko 50 niewielkich ogrzewaczy chemicznych 
i elektrycznych, które wkłada się do butów  
i rękawic. Jednym z uczestników wyprawy jest 
też lekarz – alpinista Robert Szymczak, jeden  
z najlepszych na świecie specjalistów od medycyny 
wysokogórskiej.

— W przypadku gór wysokich mówi się o tzw. strefie 
śmierci, która zaczyna się od wysokości 7500 m n.p.m.  
Tam organizm już się nie regeneruje. Nie można 
odpocząć, nabrać sił, bo zmęczenie już tylko narasta, 
nawet jeśli śpi się w namiocie. Tam już nie ma na co 
czekać, trzeba szybko zaatakować szczyt i schodzić 
w dół — mówi rybniczanin. 

Wyprawa jest relacjonowana na stronie interne-
towej projektu: www.polskihimalaizmzimowy.pl.

Po świąteczno-noworocznej przerwie 
wznowiła rozgrywki Ford Germaz Eks-
traklasa, w której o utrzymanie walczą 
rybnickie koszykarki. 

W pierwszym w 2011 roku ligowym poje-
dynku Uteks ROW Rybnik zmierzył się we 
własnej hali w Boguszowicach z prowadzącą  
w tabeli Wisłą Can-Pack Kraków. Krakowianki 
wygrały zdecydowanie 80:59, ale do przerwy to 
podopieczne trenera Mirosława Orczyka pro-
wadziły jednym punktem. Najwięcej punktów 
dla Utexu – 18 zdobyła Suknarowska. Lekko 
poświąteczną formę zaprezentowały Ame-
rykanki (Koehn 14, McLean 6, 
Harris 5), ale kibiców drużyny  
i tak najbardziej ucieszył sam ich 
widok, bo snuto obawy, czy wo-
bec kłopotów finansowych klubu 
wrócą po świętach zza oceanu.

— Cieszę się, że kibice w Rybni-
ku zobaczyli dobry mecz z Wisłą, 
że mieli okazję przekonać się, jaki 
poziom sportowy trzeba reprezen-
tować, by grać nie tylko w polskiej 
lidze, ale i w Eurolidze. Tak na-
prawdę był to jednak mecz z ka-
tegorii lekkich, łatwych i przyjem-
nych, bo jego wynik tak naprawdę  
był z góry przesądzony. Meczem 
zupełnie innego gatunku będzie 
nasz pojedynek w Boguszowicach  

z ŁKS-em Łódź (26 stycznia),  z którym m.in. 
walczymy o pozostanie w lidze. Inny będzie 
poziom stresu i napięcia. To będzie prawdziwa 
walka i będzie się liczyć każdy kosz — zapowia-
dał trener Utexu ROW-u Rybnik Mirosław 
Orczyk. Niestety, środowy mecz z ŁKS-em 
Łódź odbył się już po zamknięciu tego wydania 
„GR”. Pierwszy mecz w Łodzi w październiku 
ub. roku rybniczanki wygrały, więc ich druga 
wygrana z łodziankami sprawiłaby, że to rywalki  

byłyby raczej pewnym kandydatem do spadku. 
Rybniczanki o pozostanie w lidze i rywalizo-
wałyby już wtedy prawie na pewno wyłącznie 
z Odrą Brzeg, z którą mają remisowy bilans 
meczów w sezonie zasadniczym. M. Orczyk 
zapowiada też walkę o punkty w pojedynkach 
z zespołami z dolnej połówki tabeli. I tak już 
5 lutego o 17.30 Utex ROW Rybnik zmierzy 
się u siebie z Widzewem Łódź, zaś 12 marca w 
ostatniej kolejce sezonu zasadniczego, również 
na swoim parkiecie z Ineą AZS Poznań. Rybni-
czanki czekają też oczywiście mecze wyjazdowe 
ze znacznie wyżej notowanymi rywalkami: CCC 

Polkowice (zaległy, 9 lutego), 
Artego Bydgoszcz (19 lutego), 
Lotosem Gdynia (27 lutego)  
i Tęczą Leszno (9 marca).

— Przed nami kilka bitew,  
a potem okaże się, czy wygraliśmy 
wojnę o utrzymanie w lidze. Ła-
two nie będzie. Staram się już nie 
myśleć o kłopotach finansowych, 
ale te na pewno nie pozostają bez 
wpływu na psychikę zawodniczek 
i trenera. Koszykarki na razie 
przychodzą na treningi, więc i ja 
staram się wykonywać swoją pracę 
jak najlepiej. Tak jest dzisiaj, a co 
będzie jutro nie wiem. Mówią, że 
nadzieja umiera ostatnia — ko-
mentuje Mirosław Orczyk.

Laurie Koehn, jako jedyna reprezentantka Utexu ROW Rybnik miała szansę wystąpić  
w meczu gwiazd polskiej ligi.

Walczą o utrzymanie 
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Kibice żużla w Rybniku i w regio-
nie odetchnęli z ulgą. Na początku 
stycznia zespół do spraw licencji Pol-
skiego Związku Motorowego przyznał 
Rybnickiemu Klubowi Motorowemu 
warunkową licencję ligową na ten rok.  

Wcześniej, jeszcze w 2010 roku, takiej licencji 
mu odmówił. Warunki, które klub musi speł-
nić, są dwa. Do połowy marca RKM musi 
spłacić zobowiązania wobec zawodników, 
zgodnie z podpisanymi z nimi porozumie-
niami, musi też do 10 marca zapłacić składki 
i odsetki za zwłokę ZUS-owi, bądź 
dziesięć dni później przedstawić za-
warte z nim porozumienie w sprawie 
rozłożenia spłaty należności na raty. 
Przyznanie warunkowej licencji ryb-
nickiemu klubowi najbardziej chyba 
zaskoczyło jego wychowanka Mariu-
sza Węgrzyka, który w ubiegłym roku 
reprezentował jego barwy. Jak mówi, 
RKM jest mu winien sporo pieniędzy, 
a żadnej ugody z jego prezesem czy 
zarządem, jak zrobili to inni zawod-
nicy, nie podpisał. Węgrzyk wymienia 
m.in. kwotę, którą zgodnie z kon-
traktem miał otrzymać w ub. roku 
na przygotowanie do sezonu. Władze 
klubu twierdzą tymczasem, że nie 
mają wobec tego zawodnika żadnych 
zobowiązań i nie chcą komentować 
sprawy. Ta prawdopodobnie skończy się  
w sądzie, bo tam zamierza dochodzić swoich 
praw M. Węgrzyk.

Jeszcze przed świętami kibice dowiedzieli 
się, że po dwuletniej nieobecności do druży-
ny rybnickich „rekinów” powróci ich wycho-
wanek, 30-letni Roman Chromik. Ostatnie 

dwa sezony popularny „Hubert” spędził  
w II-ligowych klubach z Łodzi i Krakowa, 
ale zapewnia, że stać go jeszcze na skutecz-
ną jazdę w I lidze i zamierza walczyć o stałe 
miejsce w składzie drużyny. Koniec roku 
był dla R. Chromika szczęśliwy nie tylko  

z powodu kontraktu z RKM-em; tuż przed 
świętami urodził mu się pierworodny syn.

Dla podopiecznych trenera Adama 
Pawliczka ostatnim etapem przygotowań 
do sezonu ma być cykl sześciu meczów spa-
ringowych z drużynami z ekstraligi. I tak 24  

i  25 marca, 
jeśli aura po-
zwoli, zmierzą 
się z Betar-
dem Wrocław, 
zaraz potem 
26 i 27 marca  
z  Włóknia-
rzem Często-
c h o w a ,  z a ś 
na koniec 30 
i  31  marca  
z tarnowski-
mi „jaskółka-
mi”. Pierwszy 
mecz ligowy 
w  Ry b n i k u 
10 kwietnia,  
a  r y w a l e m 

rybniczan będzie spadkowicz z ekstraklasy 
Polonia Bydgoszcz.

Niestety, tegoroczny sezon będzie ko-
lejnym, w czasie którego, nie licząc ligi  
i memoriału Łukasza Romanka, nie odbę-
dzie się w Rybniku żadna poważna impreza 
żużlowa. 

W połowie grudnia odbyło się walne 
zebranie członków miniżużlowego klubu 
Rybki Rybnik. Na prezesa klubu wybra-
no Witolda Tenderę, który z klubem jest 
związany od jego zarania. Zajął on miejsce 
zmarłego jesienią 2009 roku, nieodża-
łowanego Andrzeja Skulskiego. Nowym 
wiceprezesem został Dariusz Wojaczek, zaś 
funkcję skarbnika i sekretarza w dalszym 
ciągu będą pełnić odpowiednio Tadeusz 
Padowski i Adam Dziendziel. 

Witold Tendera chce kontynuować dzieło 
swego poprzednika, ale by było to możliwe, 
musi znaleźć  dla Rybek kolejnych sponsorów. 
Jednym z priorytetów jest nawiązanie ścisłej 
współpracy z RKM-em Rybnik, do którego, na 
określonych warunkach, mieliby trafiać wycho-
wankowie miniżużlowego klubu. — Propozycję 
współpracy przesłaliśmy do RKM-u jeszcze  
w listopadzie i czekamy na odpowiedź. Mamy ją 
poznać po walnym zebraniu członków żużlowego 

klubu — mówi prezes Tendera. Już w końcu 
marca na trzy treningowe turnusy wybierają 
się do Chwałowic miniżużlowcy z Danii.  

W ostatni weekend kwietnia na stadionie 
Rybek odbędą się dwa turnieje towarzyskie, 
jeden z nich będzie poświęcony pamięci twórcy 

Rybek Andrzeja Skulskiego. 
Najpoważniejszą tegoroczną 
imprezą będą jednak organi-
zowane przez Rybki po raz 
drugi nieoficjalne mistrzostwa 
świata w miniżużlu, czyli Gol-
den Trophy 2011. Na stadionie 
w Chwałowicach trzydniowy 
turniej odbędzie się na począt-
ku lipca.

Sami miniżużlowcy Rybek 
pod okiem trenera Antoniego 
Skupienia powoli przygotowują 
się do zbliżającego się sezonu, 
w którym będą bronić wywal-
czonego przed rokiem tytułu 
drużynowych mistrzów Polski.

Jubileuszowy memoriał 
W grudniu ub. roku odbyła się 10., jubile-

uszowa edycja turnieju szachowego poświę-
conego pamięci Władysława Leciejewskiego, 
zmarłego w 2000 r. pedagoga, aktywnego człon-
ka Nauczycielskiego Klubu Szachowego przy 
Zarządzie Oddziału ZNP w Rybniku i twórcy 
„szachów śląskich”. Duszą imprezy był trady-
cyjnie jej inicjator i sędzia Jan Heliosz. Wśród 
gości przywitanych przez prezesa oddziału Kazi-
mierza Piekarza byli m.in. wiceprezydent Joanna 
Kryszczyszyn, syn Wł. Leciejewskiego płk Zbigniew 
Leciejewski, przedstawiciele parlamentarzystów  
i oddziałów ZNP w ościennych miastach, a także 
radni. Obecni byli również szef Miejskiego Klubu 
Szachowego Piotr Bobrowski i międzynarodowa 
mistrzyni szachowa Agnieszka Matras. Pierwsze 
posunięcie białymi wykonała pani wiceprezydent…

Turniej, którego organizatorem był Nauczycielski 
Klub Szachowy, był mocno obsadzony – 9 zawod-
ników posiadało ranking  międzynarodowy FIDE, 
a 12 legitymowało się centralnymi kategoriami 
szachowymi. W sumie w memoriale wystąpiło 30 
zawodników, a zwyciężył Marcin Smołka, uczeń 
Gimnazjum nr 18, który pokonał mistrzynię 
Agnieszkę Matras-Clement (II m.), Marka Bit-
mana z Miejskiego Klubu Szachowego (III m.)  
i Kazimierza Szydłowskiego z MKSz (IV m.). Cała 
czwórka otrzymała puchary ufundowane przez 
starostę Damiana Mrowca, senatora Antoniego 
Motyczkę i posła Henryka Siedlaczka. Nagrody  
i upominki dla uczestników ufundowała też Rada 
Dzielnicy Śródmieście, płk Zb. Leciejewski, eu-
roposeł Bogdan Marcinkiewicz, ZO ZNP oraz 
miasto. Na zakończenie J. Heliosz podziękował 
wszystkim zawodnikom, gościom i darczyńcom, 
a także Hildegardzie i Tadeuszowi Smołkom za 
szczególną pomoc w przygotowaniu i przeprowa-
dzeniu memoriału.

Wystartują pod warunkiem

Po dwuletniej przerwie Roman Chromik 
wraca do macierzystej drużyny.

Rybki chcą współpracować

W lipcu na stadionie w Chwałowicach znów będą się ścigać najlepsi  
miniżużlowcy na świecie.



Z alkoholem w tle 
Dyżurny SM odebrał zgłoszenie mieszkańca, proszącego o inter-

wencję w sprawie mężczyzny, który na ul. Boguszowickiej rzucał się 
pod nadjeżdżające samochody. Zdaniem zgłaszającego, człowiek ten 
mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających. Strażnicy 
odnaleźli mężczyznę, a z uwagi na stan piechura wezwali pogotowie. 
Lekarz nie podjął decyzji o konieczności hospitalizacji, więc mężczyzna 
trafił pod opiekę rodziny.

Nie było to jedyne zgłoszenie w związku z osobami nietrzeźwymi. 
Mniej szczęścia miał mężczyzna z poczekalni dworca PKP, który ze 
względu na znaczne upojenie alkoholem trafił do Izby Wytrzeźwień  
w Tychach. Niedługo po nim do tyskiej izby trafiło dwóch bezdomnych, 
również odwiezionych z dworca PKP.

Jednak nie było to jedyne zdarzenie mające miejsce w tym dniu na 
rybnickim dworcu. Pracownik miejskiego monitoringu zarejestrował 
dwóch młodych mężczyzn, którzy zachowywali się agresywnie wo-
bec bezdomnego. Gdy zaczepiany mężczyzna próbował odejść od 
agresorów i usiadł na ławce, jeden z nich popchnął mężczyznę, a ten 
upadł na ziemię uderzając głową o posadzkę. Wtedy drugi awanturnik 
podszedł do leżącego na ziemi i uderzył go w twarz. W tym zdarzeniu 
interweniowały Służba Ochrony Kolei i policja.

Sprawcy pobicia złapani
Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy SM udało się namierzyć 

dwóch sprawców pobicia, do którego doszło na ul. 3 Maja w Rybniku. 
Przejeżdżający ul. 3 Maja patrol został zatrzymany przez pobitego 
mężczyznę. Sprawcy napadu uciekli w stronę centrum, a funkcjona-
riusze wraz z ofiarą ruszyli na ich poszukiwania. Na ul. Sobieskiego 

mężczyzna rozpoznał agresorów. Mężczyźni zostali wylegitymowani, 
a jeden z nich, najbardziej „temperamentny”, został przewieziony na 
Komendę Miejską Policji. Ofiarę poinformowano o możliwości docho-
dzenia swych praw w stosunku do sprawców napadu.

Trzeci raz w Focusie 
Jedyną, niepowtarzalną okazję miały osoby, które nie otrzymały 

jeszcze zdjęcia z fotoradaru, by na własną prośbę dać się sfotografo-
wać. Wystawione u zbiegu ulic 3 Maja i Chrobrego urządzenie zareje-
strowało kilkudziesięciu śmiałków, dosiadających policyjny motocykl. 
W centrum handlowym wielu młodszych i starszych mieszkańców 
naszego miasta z zainteresowaniem oglądało sprzęt, jakim na co dzień 
posługują się rybnickie służby mundurowe. To była już trzecia akcja, 
w której uczestniczyli przedstawiciele Straży Miejskiej zorganizowana 
przez Centrum Handlowe Focus Mall. Funkcjonariusze tłumaczyli 
zasady funkcjonowania i sposoby użycia służbowego wyposażenia. 
Największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się pojazdy 
uprzywilejowane, do których mogli się przymierzyć. Pamiątkowe 
zdjęcia na motocyklu policyjnym wykonano przy użyciu fotoradaru.

Zniszczyli czy nie?
Patrol SM interweniował po informacji mieszkańca zbulwersowa-

nego zachowaniem grupki młodzieży przy ul. Powstańców Śląskich. 
Przedmiotem zgłoszenia była dewastacja mienia komunalnego, 
której mieli się dopuścić młodzi wandale. Strażnicy odnaleźli grupkę 
osób (średnia wieku ok. 15 lat), ale na miejscu nie stwierdzili uszko-
dzeń, o których opowiadał zgłaszający. Z młodzieżą przeprowadzono 
więc rozmowę pouczającą. Wiadomo… czego Jaś się nie nauczy…

Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, znasz hi-
storię i interesujesz się zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli 
tak, weź udział w konkursie. Wystarczy uważnie przyjrzeć się pu-
blikowanemu obok zdjęciu i odgadnąć okna jakiego budynku zdobią 
rybnickie herby.

Foto–zagadka

Na odpowiedzi na kartkach pocztowych czekamy do 18 lutego. 
Wśród osób, które przyślą lub przyniosą do redakcji (Rynek 12 a) kartkę 
pocztową z prawidłowym rozwiązaniem, rozlosujemy nagrody.  

2 pozycje książkowe 

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 75 53 400
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19–litrowa butla wody 
z pompką 

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

Pomoc dla bezdomnych
W trakcie jednego ze styczniowych weekendów funk-

cjonariusze SM wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy 
Społecznej odwiedzili 10 miejsc, w których przebywają 
bezdomni, rozdając im ciepłą odzież. Jest ona przez osoby 
bez dachu nad głową, które nie godzą się na przewiezienie 
do noclegowni, chętnie przyjmowana. Tylko jednego dnia  
w niespełna 3 godziny rozdano trzy olbrzymie wory wypeł-
nione odzieżą, przekazane przez PCK i parafię św. Jadwigi na 
Nowinach. Strażnicy odwiedzili m.in. dworzec PKP, dzielnice 
Smolna, Meksyk, Chwałowice i Śródmieście. Przeprowadzane 
kontrole nie były jedynymi działaniami, których celem jest 
minimalizowanie skutków zimy i wspomaganie bezdomnych. 
W ostatnich dniach przyjęto sześć zgłoszeń mieszkańców, 
którzy zwracali się do SM z prośbą o udzielenie pomocy oso-
bom pozbawionym dachu nad głową. Finałem jednej z takich 
interwencji stała się konieczność przewiezienia mężczyzny 
koczującego na klatce schodowej do Izby Wytrzeźwień  
w Tychach. Ze względu na stan nietrzeźwości wychłodzenie 
zagrażało jego życiu.

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 47

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

Z notatnika strażnika miejskiego
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Hity na styczeń

Janusz Głowacki, Good night, 
Dżerzi, Świat Książki, Warszawa 
2010.

„Good night, Dżerzi” to opowieść 
o skomplikowanych losach i osobo-
wości Jerzego Kosińsiego – polskiego 
Żyda, który w 1957 roku wyjechał do 
USA. Tam robi karierę jako artysta – 
pisze swoją najważniejszą powieść 
„Malowany ptak”, wyczuwa koniunkturę i mody w sztuce, prowa-
dzi nieustanną grę ze światem, zakończoną samobójczą śmiercią. 
To także świetny opis Ameryki jako mitycznej ziemi obiecanej. Na 
pewno jedna z ważniejszych polskich powieści w ostatnim czasie. 

•••
English Matters, 1/2010, wyd. 

Colorful Media.
Początek nowego roku tradycyj-

nie sprzyja postanowieniom. Tym, 
którzy zmobilizowali się do podszko-
lenia języka angielskiego, polecamy 
„English Matters” – dwumiesięcznik 
zawierający angielskie teksty z tłu-
maczeniami trudniejszych słówek. 

Tematem tego numeru są Stany Zjednoczone – przeczytamy m.in. 
o amerykańskich symbolach, geografii czy sporcie. 

•••
CD Siesta – Muzyka Świata vol. 

6 – Marcin Kydryński prezentuje, 
Universal Music Polska 2010.

Jeśli w środku zimy zatęsknimy za 
ciepłymi krajami i beztroskim plażo-
waniem, polecamy podróż z Muzyką 
Świata. Dźwięki z odległych, egzotycznych zakątków przyjemnie 
relaksują i rozleniwiają, podobnie jak niedzielna, popołudniowa 
„Sjesta” w radiowej „Trójce”. Kolejne utwory są opatrzone ko-
mentarzami i zdjęciami Marcina Kydryńskiego, a polski akcent na 
płycie to duet Anny Marii Jopek z amerykańskim basistą Mattem 
Geraghty’em.

•••
Incepcja, reż. Christopher No-

lan, Warner Bros. Entertainment 
Poland 2010.

Tytułowa incepcja to zaszcze-
pienie idei, którą człowiek uzna za 
własną. Tego karkołomnego zadania 
można dokonać tylko we śnie, gdzie 
rozgrywa się większa części filmowej 

akcji. Wyzwanie to podejmują wybitni specjaliści, którym przewo-
dzi Dom Cobb (Leonardo DiCaprio). Wie on doskonale, że najwięk-
sze niebezpieczeństwo czai się w ludzkim umyśle... Sensacyjna 
i skomplikowana intryga przenosi widzów na kolejne poziomy 
snu, pokazując niesamowite, wizjonerskie przestrzenie kreowane 
siłą wyobraźni bohaterów i możliwościami najnowszej techniki. 

Po odbiór nagród należy zgłaszać się do redakcji od 31 stycznia do końca lutego.
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2 zaproszenia do Gabinetu 
Kosmetycznego Professionalline 

na profesjonalny makijaż
Rybnik, ul. Wodzisławska 19, 

tel. 697 754 787

Księgarnia ORBITA, 
Rybnik, Rynek 12

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

„Atlas świata” i „Atlas kosmosu” 
dla dzieci

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

Produkty
Benedyktyńskie

ul. Kościelna 4, 
Rybnik

tel. 32 42 77 097

2 kosze prezentowe

Katowice, tel. 531 416 000

Gry „Wszędobyl rybnicki”

Na nasz świąteczny konkurs, którego tematem był bożonarodzeniowy jarmark na 
Rynku, nadeszło bardzo wiele odpowiedzi, co świadczy o tym, że impreza organizo-
wana w ramach projektu II Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie, rybniczanom 
się spodobała i osobiście jarmark odwiedzili. 

Wśród osób, które nadesłały prawidłowe hasło będące odpowiedzią na nasz 
konkurs: „Spotkanie po pasterce na Rynku”, rozlosowaliśmy nagrody przekazane 
przez sponsorów – rybnickie firmy. Darczyńcom bardzo dziękujemy!  

A oto lista laureatów:

Irena Zajonc (czajnik bezprzewodowy i gra „Wszędobyl”), 

Sylwia Szatkowska i Agnieszka Szczyrba (zaproszenie do gabinetu kosmetycznego 

i gry „Wszędobyl”), 

Elżbieta Wypych (podarunek piękności i gra „Wszędobyl”), 

Maria Zawadzka (Atlas świata dla dzieci), 

Marta Minkiel (Atlas kosmosu dla dzieci), 

Halina Pyrchała i Wojciech Olanin (kosze prezentowe), 

Paweł Buszka i Ewelina Walczak (pozycje książkowe) 

Donata Niklińska (woda i gra „Wszędobyl”).    

Rozwiązanie świątecznego konkursu
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ul. O. Kolberga 65, 44-251 Rybnik

„SEGO odzyskuje, co inny marnuje”

Czajnik bezprzewodowy



BUDŻET NA 2011 ROK
1. Budżet Miasta Rybnika na 2011 rok, zgodnie z ustawą o finansach publicz-

nych, po raz pierwszy opracowany został łącznie z wieloletnią prognozą 
finansową, obejmującą okres do 2022 roku. Wieloletnia prognoza uzyskała 
pozytywną opinię III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach.  
Wzrost dochodów i wydatków bieżących – w porównaniu do planu 2010 roku 

– jest wynikiem przekształcenia z dniem 1 stycznia 2011 r. Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. 

Także wynikające z nowej ustawy o finansach publicznych przekształcenie  
w jednostki budżetowe placówek oświatowych, prowadzonych dotychczas 
w formie zakładów budżetowych, spowodowało pewien wzrost strony docho-
dowej budżetu oraz zmianę struktury wydatków budżetowych (zamiast dotacji 
podmiotowych – bezpośrednie konkretne wydatki bieżące). Również wynikająca 
z nowej ustawy o finansach publicznych likwidacja Powiatowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym spowodowała wzrost 
ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetowych, gdyż włączono do budżetu 
dotychczasowe przychody i wydatki tego funduszu.

Budżet miasta na 2011 rok zapewnia realizację wszystkich podstawowych funkcji 
Miasta, takich jak: oświata, pomoc społeczna, kultura i kultura fizyczna, transport, 
administracja, bezpieczeństwo oraz inne zadania. W 2011 roku, tak  jak i w po-
przednich latach, realizowane będą zadania współfinansowane ze środków unijnych. 
Równocześnie Miasto nadal przystępować będzie do otwartych konkursów i po ich 
pozytywnych rozstrzygnięciach sięgać po nowe dotacje, zarówno na programy mięk-
kie, głównie z zakresu oświaty i pomocy społecznej, jak i na zadania inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne, stanowiące 19,11% ogólnej kwoty wydatków, dotyczą 
głównie zadań realizowanych przy współudziale środków unijnych - tych kon-
tynuowanych lub też z różnych względów przesuniętych z 2010 roku. Dotyczy 
to głównie inwestycji drogowych, takich jak: dokończenie budowy Obwodnicy 
Północnej, przebudowa ulic: Raciborskiej, Żorskiej oraz Drogi Krajowej 78.

2. Dochody budżetu Miasta zamykają się kwotą  561.010.869,69 zł.
Najważniejszymi źródłami dochodów miejskiej kasy są:
A. Dochody własne 318.791.781,61 zł (56,82 %)

• wpływy z podatków  87.404.000  zł 
 od nieruchomości (77.400 tys. zł), od czynności cywilnoprawnych (6 mln zł), 

od środków transportowych (2.660 tys. zł), od spadków i darowizn (800 tys. zł), 
rolnego (307 tys. zł), dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie 
karty podatkowej (180 tys. zł), leśnego (57 tys. zł),

• wpływy z opłat 17.031.975  zł
 za korzystanie ze środowiska (6.347 tys. zł), koncesyjnych z ustawy antyalko-

holowej (3 mln zł), skarbowej (2.400 tys. zł), eksploatacyjnej (2.200 tys. zł), 
targowej (1.450 tys. zł), za zajęcie pasa drogowego (1.310 tys. zł), za rejestrację 
pojazdów i za wydanie praw jazdy (250 tys. zł), planistycznej (50 tys. zł), pro-
duktowej (25 tys. zł), 

• dochody z majątku gminy 25.842.819  zł
 Wpływy z czynszów inkasowanych przez ZGM (23 mln), z opłat za wieczyste 

użytkowanie nieruchomości (1,2 mln zł) i dzierżawę terenów (0,7 mln zł) 
oraz inne.

• pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 33.687.788,12 zł
 Zarząd Transportu Zbiorowego (12.676 tys. zł), oświatowe jednostki budżetowe 

(8.013 tys. zł) Rybnickie Służby Komunalne (6.161 tys. zł), Miejski Dom Pomocy 
Społecznej (1.788 tys. zł), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (1.230 tys. zł), Zarząd 
Zieleni Miejskiej (555 tys. zł), Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny (557 tys. zł),  
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (320 tys. zł), Centrum Rekreacji i Rehabi-
litacji ,,BUSHIDO” (290 tys. zł), Ośrodek Pomocy Społecznej (154 tys. zł), po-
zostałe placówki opieki społecznej (39 tys. zł) oraz Urząd Miasta (1.905 tys. zł),  
w tym egzekucja mandatów karnych Straży Miejskiej (1 mln zł), 

•  udział Miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami  862.427,50 zł

• odsetki  od środków finansowych gromadzonych na rachunkach  
bankowych 520.000 zł

• odsetki od nieterminowo przekazywanych  należności stanowiących dochody 
Miasta 992.500 zł 

• dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – na zadania 
realizowane na podstawie porozumień i umów 5.901.511,99 zł

Lokalny transport zbiorowy (1.900 tys. zł), spłata przez gminy Gaszowice  
i Jejkowice rat pożyczki (wraz z odsetkami) zaciągniętej w WFOŚiGW na budo-
wę kanalizacji sanitarnej (1.205 tys. zł), Powiatowy Urząd Pracy (630,3 tys. zł),  
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (462,6 tys. zł), rodziny zastępcze 
(411,7 tys. zł), Dom Dziecka (850 tys. zł), kształcenie uczniów klas wielozawodo-
wych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w RCEZ (76,4 tys. zł),  
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (88 tys. zł), Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego (71,3 tys. zł), przedszkola niepubliczne i oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych (76 tys. zł),  Zespół Ognisk Wycho-
wawczych (37,5 tys. zł), Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (35 tys. zł), 
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 (25,3 tys. zł), KM PSP (22,5 tys. zł), Warsztaty 
Terapii Zajęciowej (9,9 tys. zł),
• inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 322.500 zł
• udziały w podatku dochodowym od osób  fizycznych 118.000.000 zł 
• udziały w podatku dochodowym od osób  prawnych 11.000.000 zł 
• dochody ze sprzedaży majątku i innych składników majątkowych 17.226.260 zł
w tym: sprzedaż: nieruchomości (10.674 tys. zł), lokali użytkowych  (5.360 tys. zł)  

oraz mieszkań (1.189 tys. zł).
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa 137.205.537 zł (24,46%)

• część oświatowa na prowadzenie szkół 129.700.634 zł
• część równoważąca 7.504.903 zł 

C. Dotacje celowe z budżetu państwa 41.043.628,97 zł (7,32%)
• na zadania własne 2.553.028 zł
 realizowane przez pracowników socjalnych OPS (947,7 tys. zł), na program do-

żywiania (429,7 tys. zł), zasiłki stałe (931 tys. zł), zasiłki okresowe (154,7 tys. zł)  
i składki na ubezpieczenia zdrowotne  (90 tys. zł),

• na zadania z zakresu administracji rządowej 37.542.731  zł
 świadczenia rodzinne (23.510,5 tys. zł), Komenda Miejska Państwowej Straży 

Pożarnej (6.698 tys. zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne (4.039,4 tys. zł), 
ośrodki wsparcia (932,4 tys. zł), administracja publiczna (730,8 tys. zł), Zespół ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności (717 tys. zł), nadzór budowlany (407 tys. zł),  
pomoc społeczna (300,7 tys. zł), prace geodezyjne i kartograficzne (88,8 tys. zł),  
gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (54,5 tys. zł), pro-
wadzenie rejestru wyborców (19,1 tys. zł), kwalifikacja wojskowa (40 tys. zł),  
obrona cywilna (4,5 tys. zł), 

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

• na zadania związane z realizacją programów współfinansowanych środkami 
Unii Europejskiej dofinansowanie z budżetu państwa:  942.869,97 zł,

 w tym: programy edukacyjne – 707,9 tys. zł  oraz z zakresu pomocy społecznej 
– 235 tys. zł.

D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 62.918.460,51 zł  
(11,21%)

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 53.576.165,49 zł
w tym na realizację programów: 
– twardych (inwestycyjnych) – 51.521,4 tys. zł: Przebudowa ul. Żorskiej (15,3 mln zł),  

Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudo-
wę DK 78 (14.817,5 tys. zł), Budowa Obwodnicy Północnej (7.360,6 tys. zł),  
Przebudowa i budowa układu drogowego – Ryfama (1.364,3 tys. zł), Prze-
budowa wiaduktu na ul. Raciborskiej (1.064,1 tys. zł),  Przebudowa układu 
komunikacyjnego w dz. Kłokocin (1.670,4 tys. zł), Sieć Tablic Elektronicznej 
Informacji Pasażerskiej na terenie miasta Rybnika (4.148 tys. zł), Miejska sieć 
szerokopasmowa (2.448,6 tys. zł), Rybnicki System Informacji Przestrzennej 
(823,3 tys. zł),  Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dz. Miasta - II 
etap (105,8 tys. zł), Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej 
(134,5 tys. zł), Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych (428,5 tys. zł),  
Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku - Boguszowicach I i II 
etap (360  tys. zł), Kultura.rybnik. eu (1.495,8 tys. zł),

– miękkich - 2.054,8 tys. zł - Rybnik – Inwestujesz – Zyskujesz (1.477,6 tys. zł),  
II Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie (558,6 tys. zł), System podatkowy 
a działalność gospodarcza w Czechach i w Polsce (18,6 tys. zł).

• Fundusz Spójności - Termomodernizacja placówek edukacyjnych 1.885.554,11 zł,
• Europejski Fundusz Społeczny  7.187.577,13 zł, 
 w tym programy edukacyjne - 4.504,9 tys. zł oraz z zakresu pomocy społecznej  

2.682,6 tys. zł, 
• Partnerski Projekt Szkół Comenius 153.720,00 zł,
• Partnerski Projekt Szkół Leonardo da Vinci  115.443,78 zł.

cd. na stronie 50 
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E. Inne  1.051.461,60 zł (0,19%)

• Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej  1.026.400 zł, 

• Norweski Mechanizm Finansowy – projekt Poszerzenie wiedzy o rynkach pracy 
w Polsce i Norwegii 25.061,60 zł.

3. Wydatki budżetu miasta zaplanowano w wysokości 593.011.643,46 zł, 
z czego na realizację inwestycji  przeznacza się 113.341.811,91 zł (tj. 19,11%). 

Wydatki bieżące ograniczono do niezbędnego minimum, uwzględniając 
najważniejsze potrzeby. Generalnie nie założono wskaźnika wzrostu wydatków 
rzeczowych oraz na wypłatę wynagrodzeń (z wyjątkiem oświaty),  utrzymując 
je na poziomie 2010 roku. Jednostki organizacyjne Miasta będą musiały wygo-
spodarować oszczędności w wydatkach bieżących, aby mieć środki na pokrycie 
wzrostu cen materiałów i usług.

Najważniejszymi wydatkami w poszczególnych działach są:
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 205.003.863,68 zł (34,57%)
To największa pozycja w wydatkach budżetu miasta. Wynikające z ustawy o 

finansach publicznych przekształcenie w jednostki budżetowe placówek oświato-
wych, prowadzonych dotychczas w formie zakładów budżetowych, spowodowało 
wzrost oraz zmianę struktury wydatków; zamiast dotacji są konkretne wydatki 
na sfinansowanie działalności miejskich placówek oświatowych (177.081.050 zł): 
szkoły podstawowe – 50.112.448 zł, zespoły szkolno-przedszkolne – 8.608.745 zł, 
przedszkola – 26.312.232 zł, gimnazja – 26.150.496 zł, zespoły szkół – 18.836.323 zł,  
zespoły szkół zawodowych – 27.727.959 zł, szkolnictwo specjalne – 12.491.531 zł,  
liceum ogólnokształcące – 2.366.696 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
– 2.086.697 zł, OPP – Zespół Przygoda – 874.183 zł, Młodzieżowy Dom Kultu-
ry – 1.513.740 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 145.320.141 zł,  
co stanowi około 82% nakładów na finansowanie tych placówek.

Dopłata Miasta do zadań finansowanych z części oświatowej subwencji 
ogólnej wynosi 27.455.294 zł.

Ponadto w budżecie oświaty zaplanowano środki między innymi na:
– dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek 

oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty nienależące do 
sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 9.926 tys. zł,
– funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – 1.441 tys. zł,
– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 912 tys. zł,
– dowożenie uczniów do szkół – 875 tys. zł,
– dodatek uzupełniający za 2010 rok oraz rezerwę na podwyżki wynagrodzeń 

nauczycieli – 1.049 tys. zł,
– inne wydatki – 696 tys. zł, m.in.  pomoc zdrowotną dla nauczycieli (91 tys. zł), 

organizację olimpiad i konkursów (50 tys. zł), stypendia dla wyróżniających się 
uczniów (37 tys. zł), nagrody Prezydenta Miasta na Dzień Edukacji (274 tys. zł),  
organizację rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego (224 tys. zł),

– wykonanie ekspertyz i przeglądów technicznych budynków oraz odśnieżanie 
dachów budynków – 151 tys. zł,

– organizację kolonii i obozów – 143 tys. zł,
– dotacje dla uczelni wyższych (opłaty za media) – 450 tys. zł.

Na remonty placówek oświatowych przeznaczono kwotę 3.780 tys. zł, w tym: szko-
ły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne – 1.254 tys. zł, gimnazja – 788 tys. zł,  
przedszkola – 717 tys. zł, zespoły szkół ponadpodstawowych – 444 tys. zł,  
szkoły zawodowe – 396 tys. zł,  RCEZ – 87 tys. zł, szkolnictwo specjalne – 51 tys. zł,  
placówki wychowania pozaszkolnego – 28 tys. zł, licea – 15 tys. zł.

Na inwestycje oświatowe zaplanowano wydatki w kwocie 2.873 tys. zł, w tym 
na kontynuację termomodernizacji budynków placówek edukacyjnych: SP 22, 
dz. Niedobczyce, SP 34, dz. Smolna, ZS 3 i ZSEU, dz. Maroko-Nowiny – ogółem 
2.433,5 tys. zł (zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

Oświatowe jednostki budżetowe realizować będą również w 2011 roku pro-
gramy finansowane ze środków pomocowych, przede wszystkim z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji. Są wśród nich programy będące konty-
nuacją z roku poprzedniego, jak i nowo rozpoczynane w wyniku pozytywnych 
rozstrzygnięć w konkursach. Za łączną kwotę 5.766 tys. zł realizowane będą 
następujące programy: Mogę ja, możesz ty – możemy my (205 tys. zł), Szkoła 
dobrych pomysłów (1.260 tys. zł), Bardziej aktywni, bardziej sprawni (356 tys. zł),  
Nasze przedszkole – nasza bajka (220 tys. zł), Mój wybór – moja przyszłość (332 tys. zł),  
Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole (574 tys. zł), Z angielskim do źródeł 
wiedzy (65 tys. zł), Trafić w sedno – czyli edukacja skrojona na miarę sylwetki 

współczesnego rynku pracy (238 tys. zł), Zawód z pasją (194 tys. zł), Klucz do 
biznesu (26 tys. zł), Lepszy start młodzieży w życie zawodowe dzięki doradztwu za-
wodowemu i poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych ZST w Rybniku 
(58 tys. zł), Odkrywam samodzielność (210 tys. zł), Dodajcie nam skrzydeł (378 
tys. zł), Azymut – moja pasja, moja szkoła, mój zawód , moja praca (198 tys. zł),  
Jasny horyzont – kwalifikacje na przyszłość (526 tys. zł), Z sąsiadem za pan brat 
(80 tys. zł), Z ekonomią na co dzień (74 tys. zł), Leonardo da Vinci (132 tys. zł),  
Comenius (514 tys. zł) oraz Poszerzenie wiedzy o rynkach pracy w Polsce i Nor-
wegii (124 tys. zł).

Transport i łączność 142.443.557,34 zł (24,02%)
Na budowę dróg i poprawę układu komunikacyjnego w budżecie miasta 

przewidziano ogółem ponad 82 mln zł, w tym na zadania realizowane :
• przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 

– przebudowa DK 78 (34,8 mln zł),
– przebudowa ul. Żorskiej (16,9 mln zł),
– budowa Obwodnicy Północnej na odcinku od ul. Budowlanych 
   do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej (11,4 mln zł),
– przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Kłokocin (2,9 mln zł),
–przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935 (1,2 mln zł),

• przy współudziale środków wnioskowanych do pozyskania z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Przebudowa ul. Niepodległości 
wraz z mostem II etap (4,5 mln zł),

• ze środków własnych miasta: łącznik ulic Małachowskiego, Błękitna, Tkoczów 
(3 mln zł), budowa dróg w dz. Orzepowice w związku z projektowaną zabu-
dową wielorodzinną, tereny za OSP (2,7 mln zł), ekrany akustyczne wzdłuż 
ulicy Gliwickiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (2,1 mln zł),  
wykonanie dokumentacji technicznej Regionalnej Drogi  Racibórz – Pszczyna 
(1,5 mln zł), opracowanie projektu budowlano–wykonawczego przebudowy 
ul. Rudzkiej (1 mln zł), budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ulicy 
Żorskiej (279 tys. zł), przebudowa ulicy Tkoczów oraz budowa ronda na 
ul. Małachowskiego (267 tys. zł), opracowanie dokumentacji ul. Prostej 
(100 tys. zł).
Na remonty dróg oraz ich utrzymanie przeznacza się kwotę w wysokości 

28,9 mln zł, z tego 12,6 mln zł stanowią wydatki ujęte w planie finansowym  
Rybnickich Służb Komunalnych. 

Dla Zarządu Transportu Zbiorowego przewidziano na wydatki związane  
z funkcjonowaniem autobusowej komunikacji miejskiej środki w kwocie  
24,9 mln zł oraz na remont dachu Dworca KM 109 tys. zł. 

Na kontynuację programu Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej, 
realizowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, przewidziano 4,9 mln zł.

Opieka społeczna 65.874.429,22 zł (11,11%)
W tym dziale finansowane są m.in.: świadczenia rodzinne (23.510 tys. zł), do-

datki mieszkaniowe (4.200 tys. zł), Ośrodek Pomocy Społecznej – zespoły proble-
mowe, pracownicy socjalni, administracja ( 5.497 tys. zł), zasiłki i pomoc w naturze 
(3.115 tys. zł), usługi opiekuńcze (712 tys. zł), program dożywiania (930 tys. zł),  
Zespół Ognisk Wychowawczych  2.533 tys. zł), Dom Dziecka (2.016 tys. zł),  
Rodzinne Domy Dziecka nr 1 i 2 (452 tys. zł), usamodzielnienie wychowanków 
placówek opiekuńczo-wychowawczych (369 tys. zł), odpłatność za dzieci prze-
bywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 
na terenie innych powiatów (2.420 tys. zł), rodziny zastępcze (3.552 tys. zł),  
Miejski Dom Pomocy Społecznej (4.440 tys. zł), odpłatność za osoby skierowane 
do innych domów pomocy społecznej (900 tys. zł), Środowiskowy Dom Samo-
pomocy ,,Cogito Noster” (708 tys. zł), Środowiskowy Dom Samopomocy przy 
ul. Karłowicza 48 (453 tys. zł), Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 
(390 tys. zł), Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy ( 372 tys. zł), Powiatowy Urząd 
Pracy (2.786 tys. zł), Żłobek ,,Skrzat” (893 tys. zł), Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności (1.300 tys. zł).

Jednostki pomocy społecznej realizować będą również programy z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
– Ośrodek Pomocy Społecznej: Skorzystaj z szansy (1.803 tys. zł) oraz Przekro-

czyć Próg (166 tys. zł),
– Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Cogito Noster” - Przełamać izolację, 

obudzić potencjał, działać skutecznie (219 tys. zł),
– Powiatowy Urząd Pracy - Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezro-

bociu – II edycja (278 tys. zł), Od wykluczenia do włączenia (397 tys. zł) oraz 
Edukacja – wykształcenie – praca – doradca zawodowy w mojej szkole (25 tys. zł).
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Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa  41.005.948 zł (6,91%)
W tym dziale mieszczą się środki na: 

– funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, przekształconego  
z dniem 1 stycznia 2011 roku w jednostkę budżetową - 32.572 tys. zł,

– wycenę i podział nieruchomości, odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
fizycznych - 2.955 tys. zł,

– utrzymanie targowisk, parkingów, giełdy i szaletów - 2.530.tys. zł, 
– wykupy gruntów i budynków - 700 tys.  zł,
– opracowanie zmian do planów ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

miasta oraz koncepcje urbanistyczne - 300 tys. zł,
– administrowanie i władanie obiektami cmentarzy komunalnych oraz świad-

czenie usług cmentarnych - 689 tys. zł,
– funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficz-

nej - 786 tys. zł,
– funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlane-

go - 407 tys. zł,
– prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne - 67 tys. zł. 

Administracja publiczna 37.544.162,04 zł (6,33%)
Na funkcjonowanie Urzędu Miasta przewidziano kwotę 25 mln zł.
Ponadto w ramach tego działu ujęto między innymi środki na:

– funkcjonowanie Rady Miasta i Rad Dzielnic - 1.150 tys. zł,
– promocję miasta - 3.254 tys. zł - w tym projekty realizowane z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Kultura.rybnik.eu  
(1.730 tys. zł) oraz Rybnik – Inwestujesz – Zyskujesz (409 tys. zł), składki 
członkowskie (związki i stowarzyszenia) - 145 tys. zł,

– tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy - 1.650 tys. zł,
– obsługę finansową i kasową Miasta – 781 tys. zł  oraz obsługę praw-

ną - 266 tys. zł,
– realizację zadań Wydziału Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji 

Europejskiej - 490 tys. zł.

Kontynuowane będą następujące zadania inwestycyjne: Miejska sieć sze-
rokopasmowa (2.836 tys. zł) oraz Rybnicki System Informacji Przestrzennej  
(949 tys. zł). Ponadto miasto ubiegać się będzie o środki pomocowe dla zadania 
Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu – etap II 
rozbudowa Wirtualnego Biura OSKAR, na którego realizację zabezpieczono 
wkład własny z budżetu miasta w kwocie 185  tys. zł.

Na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania przewidziano 615 tys. zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31.021.485,51 zł (5,23%)
W wydatkach bieżących ujęto między innymi środki na: utrzymanie zieleni 

w mieście (6,4 mln zł), oświetlenie ulic, placów i dróg (5,3 mln zł), oczyszcza-
nie miasta i gospodarkę odpadami (4,7 mln zł), program ograniczenia niskiej 
emisji dla Miasta Rybnika: instalacja solarów oraz dopłaty dla mieszkańców do 
wymiany okien oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych, ul. Gliwicka - 
Rybnicka (1,8 mln zł), dopłaty do ceny ścieków za XII/2010 r. i I kwartał 2011 
roku (1,7 mln zł), dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz do modernizacji systemów grzewczych w budynkach (895 tys. zł),  
konserwację rowów i odwodnienia (800 tys. zł), mapę akustyczną (671 tys. zł),  
remonty wodociągów i kanalizacji (600 tys. zł), opiekę nad bezdomnymi zwie-
rzętami (320 tys. zł), dekorację świąteczną miasta (145 tys. zł), ewentualne 
wypłaty odszkodowań z tytułu wyrządzonych szkód związanych z budową 
kanalizacji sanitarnej (100 tys. zł), remonty placów zabaw (80 tys. zł), akcje 
ratownicze związane z wystąpieniem wypadków lub zdarzeń losowych (80 tys. zł),  
utrzymanie fontann (80 tys. zł).

W wydatkach majątkowych w wysokości 6,9 mln zł zaplanowano środki m.in. 
na budowę:  kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nadbrzeżnej (2,5 mln zł),  
kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej (1,1 mln zł), kanalizacji sanitarnej dla 
nowo powstałych terenów budowlanych (300 tys. zł), zakup kompaktora dla 
Rybnickich Służb Komunalnych (1,4 mln zł), dokończenie budowy zakładu 
odzysku odpadów budowlanych (618 tys. zł), zakupy inwestycyjne Zarządu 
Zieleni Miejskiej (311 tys. zł), budowę nowych punktów świetlnych w dz. miasta 
(300 tys. zł), dokumentację przyszłościową (175 tys. zł), adaptację pomiesz-
czenia w budynku przy ul. Mościckiego 3, dz. Niewiadom na wymiennikownię  
i przebudowę instalacji grzewczej (125 tys. zł) oraz wymianę urządzeń na 
placach zabaw (100 tys. zł).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17.069.739,75 zł (2,88%)
Na dotacje dla miejskich instytucji kultury przeznaczono kwotę ogółem 

10.988.859 zł, w tym dla: 
– Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - 4.342.000 zł,
– Rybnickiego Centrum Kultury - 2.565.000 zł,
– Domów Kultury - 2.821.859 zł (Boguszowice – 731.000 zł, Chwałowice – 

882.300 zł, Niedobczyce – 772.959 zł, Niewiadom – 435.600 zł), 
– Muzeum - 1.260.000 zł.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przeznaczono kwotę  
1.003 tys. zł, z tego na dotacje na prace konserwatorskie 753 tys. zł. Na pozostałe 
zadania w zakresie kultury przeznaczono 231 tys. zł. Ponadto na zakończenie 
projektu II Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie, współfinansowanego 
ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaplanowano 
kwotę 176  tys. zł. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano 4.444 tys. zł na 
kontynuację przebudowy Domu Kultury w Niedobczycach, zaś na remonty  
innych  budynków  209 tys. zł. 

Kultura fizyczna 12.608.687 zł (2,13%)
W tym dziale ujęto środki na:  

– funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 7.925 tys. zł,
– funkcjonowanie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido” - 934 tys. zł,
– pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 3.015 tys. zł,
– koszty organizacji lodowiska – 260 tys. zł.

Ponadto na remonty obiektów sportowych oraz inne wydatki w tym dziale 
przewidziano 475 tys. zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.241.290 zł (1,90%)
W tym dziale mieszczą się wydatki na funkcjonowanie m.in.:

– Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 7.095 tys. zł,
– Straży Miejskiej - 3.016 tys. zł,
– ochotniczych straży pożarnych - 490 tys. zł (dodatkowo na awaryjne remonty 

w OSP zabezpieczono 120 tys. zł),
– Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 166 tys. zł 

oraz na zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego UM 
– 136 tys. zł (obrona cywilna, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, świadcze-
nia związane z pobytem osób w Izbie Wytrzeźwień). Ponadto kwotę 165 tys. 
zł przeznaczono na dotacje na Fundusz Wsparcia Policji: dodatkowe patrole  
(40 tys. zł), remont budynku KM Policji (80 tys. zł) oraz zakup środków ochrony 
indywidualnej policjantów (45 tys. zł).

Ochrona zdrowia 9.090.124 zł (1,53%)
Na funkcjonowanie Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego im. Jana Pawła II 

zaplanowano 1.985 tys. zł, zaś na prace remontowe – 20 tys. zł.
Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem 

narkomanii przewidziano 3 mln zł. Wydatkowanie tych środków odbywać się 
będzie zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Miejskim Programem Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 

W tym dziale są również środki, finansowane dotacją celową z budżetu 
państwa w kwocie ponad 4 mln zł, na opłacanie składek na ubezpieczenia 
zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, 
tj. za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (41 tys. zł) oraz za 
bezrobotnych (3,9 mln zł).

W budżecie miasta zaplanowano trzy rezerwy: ogólną (3 mln zł) oraz celowe: 
na wydatki majątkowe (4 mln zł) oraz na realizację zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego (1,2 mln zł).

4. Planowany na 2011 r. deficyt budżetowy (różnica pomiędzy dochodami 
a wydatkami) wynosi 32.000.773,77 zł i zostanie sfinansowany przychodami 
pochodzącymi: ze sprzedaży papierów wartościowych (15.000.000 zł), z kredytów 
(15.650.773,77 zł) i pożyczek z WFOŚiGW (1.350.000 zł). 

Planowany wskaźnik zadłużenia miasta na koniec 2011 roku, liczony w stosun-
ku do prognozowanych dochodów, wynosić będzie 29,02 % (wobec ustawowego 
60%). Wskaźnik obsługi zadłużenia kształtować się będzie na poziomie 5,16% 
(wskaźnik ustawowy 15%).

W 2011 roku przypada termin wykupu serii G EMISJI 2002 obligacji ko-
munalnych Rybnika (8,5 mln zł), a także spłata rat pożyczek zaciągniętych  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
budowę kompostowni w Zarządzie Zieleni Miejskiej (156.000 zł) i termomoder-
nizację budynku Zespołu Szkół Budowlanych (531.223 zł) oraz spłata pożyczek 
otrzymanych na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej (10.135.668,12 zł).   

Telefony do redakcji: 324 228 825, 324 260 070 51



Informacje ogólne: 

Stawki podatków lokalnych w Rybniku w 2011 roku
Informacje o stawkach podatkowych dostępne są na stronie interne-

towej www.rybnik.pl (www.rybnik.eu) zakładka Podatki 2011 oraz w Wy-
dziale Podatków (Urząd Miasta, I piętro, sala 151). Opublikowane zostały 
także w październikowym (2010 rok) wydaniu „Gazety Rybnickiej”. 

Przypominamy o terminach płatności podatków w 2011 roku:
- od nieruchomości i rolnego: 15 marca, 16 maja, 15 września i 15 listopada
- od środków transportowych: 15 lutego i 15 września 

Opłata od posiadania psów
Od 2011 roku uchwałą Rady Miasta Rybnika opłata od posiadania 

psów została zniesiona.
Wpłaty podatków
Podatki te można wpłacać – nie ponosząc dodatkowych opłat:

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

- u inkasenta (dotyczy dzielnicy Zebrzydowice). 
Przychodząc do Urzędu Miasta dobrze mieć ze sobą i okazać 

numer ewidencyjny podatnika, co przyspieszy obsługę. 
Uwaga: Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowych form 

płatności, np. wpłat poprzez internet. 
Wpłaty podatkowe mogą być dokonywane na rachunek Urzędu 

Miasta Rybnika nr 95 1500 1214 1212 1005 2644 0000 Kredyt Bank 
S.A. I O/Rybnik. Ponieważ wybrany został nowy bank do obsługi 
Miasta począwszy od 16 marca 2011 roku nastąpi zmiana numeru 
rachunku bankowego. Informacja o jego nowym brzmieniu zostanie 
podana w połowie marca.

Na blankietach wpłaty (na poczcie lub w banku, także  
w płatnościach internetowych) w polu „tytuł wpłaty” należy podać: 
imię i nazwisko podatnika, numer ewidencyjny (numer znajdujący 
sie w lewym górnym rogu decyzji podatkowej) i okres, którego 
dotyczy wpłata.

Karty płatnicze
Możliwe jest także regulowanie w kasach w Urzędzie Miasta zobo-

wiązań podatkowych oraz innych opłat przy użyciu kart płatniczych. 
Wpłat można dokonywać za pomocą kart Maestro, Mastercard i Ma-
stercard Electronic. Prowizję w wysokości 1,65% wartości transakcji 
pokrywa wpłacający.

Inne informacje
W każde ostatnie dni terminu płatności podatków mieszkańcy mają 

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

Podatek od nieruchomości
Dla ustalenia sposobu opodatkowania i zaliczenia gruntu do okre-

ślonego rodzaju użytków decydujące znaczenie mają zapisy w geode-
zyjnej ewidencji gruntów i budynków (a nie zapisy w innych rejestrach,  
np. w planie zagospodarowania przestrzennego, ani faktyczny sposób 
wykorzystywania gruntów). 

Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od podatku są grunty 
oznaczone w geodezyjnej ewidencji gruntów jako drogi, o ile nie znajdują 
się one w posiadaniu przedsiębiorców. Na mocy ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych od podatku zwolnione są między innymi grunty 
stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrze-
wione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są m.in.:
1. posiadacze (najemcy, dzierżawcy) nieruchomości lub ich części 

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego, 

2.  właściciele lokali mieszkalnych (jeżeli wyodrębniono własność lokali).
Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi po-

datkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych 
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających 
powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego (np. zakup czy 
sprzedaż nieruchomości) lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego 
wpływ na wysokość podatku (np. zmiana sposobu użytkowania budynku 
lub jego części). 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające 
osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości 
Rolnych oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
1.  składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi gminy właściwe-

mu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania 
deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, 
sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeśli obo-
wiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, 

2.  odpowiednio skorygować deklarację, w razie zaistnienia zmian,  
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian, 

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

również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych lub uchwały Rady Miasta Rybnika.

Podatek rolny i leśny
Podatek rolny

Podatkiem rolnym objęci są:
1.  posiadacze gospodarstw rolnych (użytki rolne o pow. ponad 1 ha), 
2.  posiadacze gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budyn-

ków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 

Ustawowo od podatku zwolnione są między innymi:
1.  użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione 

ustanowione na użytkach rolnych, 
2.  użytki ekologiczne. 

Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od podatku są grunty 
zdegradowane wskutek działalności górniczej,  o ile nie są związane  
z prowadzeniem działalności gospodarczej (po przedstawieniu zaświad-
czenia z kopalni o trwałej degradacji gruntów).
Stawki podatku w roku 2011 wynoszą:
1. dla podatników posiadających do 1 ha użytków rolnych – 188,20 zł 

za 1 ha fizyczny, 
2. dla podatników posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych (gospo-

darstwa rolne) – 94,10 zł za 1 ha przeliczeniowy. 
Podatek leśny
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie 

o podatku leśnym lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie 
innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozu-
mieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów 
i budynków jako lasy.

Ustawowo od podatku leśnego zwolnione są między innymi:
1. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
2. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
3. użytki ekologiczne.

Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od podatku są lasy nie 
stanowiące własności Skarbu Państwa w wieku 40 lat i więcej.

Stawka podatku leśnego od 1 ha w 2011 roku wynosi 34,0230 zł. 

Podatek od środków transportowych
Podatnicy tego podatku zobowiązani są do złożenia w terminie 

do 15 lutego 2011 r. deklaracji podatkowej na podatek od środków 
transportowych o wysokości podatku (DT-1) i posiadanych pojazdach 
(DT-1/A) na drukach według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 18.10.2007 r. (Dz.U. Nr 205, poz. 1484).

Druki deklaracji wraz ze stawkami podatku dostępne są na stronie 
internetowej Urzędu Miasta. Można je także pobrać w Wydziale Podat-
ków (Urząd Miasta, I piętro, sala 151). 

Opłata od posiadania psów
Od 2011 roku uchwałą Rady Miasta Rybnika opłata od posiadania 

psów została zniesiona.
Do 2010 roku wszyscy posiadacze psów zobowiązani byli do zapłaty 

opłaty od ich posiadania. W 2010 roku stawka opłaty wynosiła 60 zł 
od każdego psa. 

Pomoc publiczna
Pomocą publiczną jest wszelka pomoc przyznawana podmiotowi 

prowadzącemu działalność gospodarczą ze środków państwowych  
w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji 
poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych 

towarów i która wpływa na wymianę handlową między państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej. Co do zasady pomoc publiczna jest 
zakazana, ale dopuszcza się ją w konkretnych przypadkach, uregulo-
wanych przepisami UE. 

Pomoc de minimis
Wsparcie dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą 

może być udzielone na zasadzie pomocy de minimis, przy czym przepisy 
szczegółowe, np. ustawa - Ordynacja podatkowa, muszą przewidywać 
możliwość udzielenia takiego wsparcia. Udzielona pomoc nie może prze-
kroczyć 200.000 EUR, a w sektorze transportu drogowego - 100.000 EUR.  
Sumowane są kwoty pomocy (z różnych źródeł i w różnych formach) uzy-
skanej w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzają-
cych go lat budżetowych.

Przedsiębiorca zamierzający ubiegać się o przyznanie pomocy  
de minimis zobowiązany jest do złożenia:
•  wniosku o udzielenie pomocy wraz z uzasadnieniem i dokumentami,
•  zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubie-

ga się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświad-
czenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

•  informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis (formularz 
informacji - pomoc de minimis) wraz ze sprawozdaniami finansowymi.

Opłata targowa
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z później-
szymi zmianami) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Jednocześnie jednak 
ustawa ta wyraźnie wskazuje, że targowiskami, o których mowa w ust. 1,  
są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel (art. 15 ust. 2). 
Ustawa zatem przyjmuje własną definicję targowiska, za które uznaje 
każde miejsce (niezależnie od własności, usytuowania itp.), na którym 
faktycznie dokonywana jest sprzedaż. 

Ponadto w art. 15 ust 3 tej ustawy wskazano, że opłatę targową 
pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych 
przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi 
świadczone przez prowadzącego targowisko. Opłata targowa jest za-
tem niezależna od opłat pobieranych przez prowadzącego targowisko,  
np. z tytułu udostępnienia gruntu, opłat za energię, wodę itp. 

Zgodnie z art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się 
od opłaty targowej osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od 
nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi 
na targowiskach. Zatem zwolnienie obejmuje tylko tych handlujących, 
którzy są podatnikami podatku od nieruchomości za przedmioty opo-
datkowania położone na tym targowisku (a nie gdziekolwiek indziej). 

Opłata skarbowa
Sposób uiszczenia opłaty skarbowej

-  bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika 
nr 95 1500 1214 1212 1005 2644 0000 Kredyt Bank S.A. I O/
Rybnik (ponieważ wybrany został nowy bank do obsługi Miasta 
począwszy od 16 marca 2011 roku nastąpi zmiana numeru 
rachunku bankowego; informacja o jego nowym brzmieniu 
zostanie podana w połowie marca),

-  w kasie w Urzędzie Miasta Rybnika p. 151,
-  u inkasentów: 

1.  Fortis Bank Polska S.A. w Warszawie – Placówka w Rybniku,  
pl. Armii Krajowej 3 (budynek Urzędu Skarbowego w Rybniku),

2.  Bank Spółdzielczy w Żorach – Punkt Obsługi Klienta w Rybniku, 
ul. 3 Maja 31 (budynek Starostwa Powiatowego w Rybniku)  
oraz budynek Urzędu Skarbowego w Rybniku,

3.  Zofia Czupryn („Sadex”), ul. Portowa 28, Gliwice. 

Stawki opłaty skarbowej zawiera załącznik do ustawy z dnia 16 listo-
pada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.). 

Zwrot opłaty skarbowej
Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli, mimo uiszczenia opłaty, nie 

dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia 
(pozwolenia, koncesji).

Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek.             y

           Podatki 2011 • Podatki 2011

52 Nr 1/475; styczeń 2011



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

• LO EKSTERNISTYCZNIE • OBSŁUGA KOMPUTERA • KADROWO-PŁACOWY 
• KSIĘGOWO–PODATKOWY • jĘZYKA ANGIELSKIEGO • jĘZYKA NIEMIECKIEGO

K U R S Y
Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 032 42 35 470

Zapraszamy w godz. 10.00 – 17.00
e-mail: rybnikatena@wp.pl

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
Biuro: Rybnik, ul. Karłowicza 2b/4, tel. 32/422 44 34,  

693 55 49 30, 601 83 78 15, 667 030 353

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

Sprawozdanie 
z wyników zbiórki publicznej
Stowarzyszenie OLIGOS z siedzibą w Rybniku, ul. Hib-

nera 41 na mocy Decyzji Prezydenta Miasta Rybnika( SO 
I-5022/00009/10) z dn. 17.09.2010 r. przeprowadziło zbiórkę 
publiczną w okresie od 4.10.2010-30.11.2010 r. Suma zebranych 
ofiar wyniosła 14.185 zł koszty przeprowadzenia zbiórki wynosiły 
1866,68 zł w tym druk cegiełek 683,20 zł, druk ulotek (programu 
imprezy) 1000,40 zł, zakup papieru 101,08 zł oraz opłata skarbowa 
82 zł. Dochód ze zbiórki wynosi 12 318,32 zł. Uzyskany dochód 
zostanie w całości przeznaczony na działania na rzecz budowy i 
rozwoju ośrodków szkolno-rehabilitacyjnych, opiekuńczo wycho-
wawczych, leczniczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
– budowę hostelu dla osób niepełnosprawnych. 

Biuro ogłoszeń: tel. 324 260 070, fax 324 332 160, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl 53

Bezpłatna
mammografia

Rybniczanki mogą korzystać z bezpłatnych badań 
mammograficznych wykonywanych w ramach „Pro-
gramu Profilaktyki Raka Piersi”. Oferta przeznaczona 

jest dla kobiet w wieku 50–69 lat, które w ostatnich 
dwóch latach nie miały zrobionej mammografii. Finanso-

wane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia badania będą 
przeprowadzane w filii jastrzębskiego Niepublicznego Wielospecja-
listycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDICUS 99”, która mieści 
się w Rybniku przy ul. Kościuszki 54. Zainteresowane panie 
mogą się rejestrować pod numerem telefonu 32/755 88 19.



Drukarnia 
NARODOWA S.A. 
ul. Półłanki 18, 
30-740 Kraków, 
tel. 126 528 508

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. 324 260 070, fax 324 332 160

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), stali współpracownicy: Marek 
Szołtysek, Marcin Troszka, Małgorzata Tytko.
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. 324 228 825, 324 260 070, fax 324 332 160
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 czwartek 17.00-18.00 w Urzędzie Miasta Rybnika p. 112

Bezpłatne porady prawne: sobota 10.00-12.00 – 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)
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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



• 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

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

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



Zapraszamy 
do Biura Ogłoszeń

44-200 Rybnik, ul. Rynek 12a
tel. 32/42 60 070, fax 32/ 42 288 25

www.rybnik.pl/gazeta


