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Po raz piąty wielu rybniczan w nastrój świąt Bożego Narodzenia 
wprowadził cykl imprez zorganizowanych w ramach Rybnickiego Bożego 
Narodzenia i Kolędowania. 

W tym roku oprócz tradycyjnej miejskiej choinki i budek kupców na rynku 
stanęła również efektowna bożonarodzeniowa szopka. Tworzące ją postaci 
naturalnej wielkości uplótł z pachnącego naturą siana Andrzej Wrzecionko, 
artysta z podkarpackiego Beskidu Dukielskiego. 

Punktem kulminacyjnym przedświątecznego programu był sobotni 
wieczór 21 grudnia. Ewa Ryszka, Joanna Kryszczyszyn i Michał Śmigielski, 
zastępcy prezydenta miasta przekazali rybniczanom świąteczne życzenia od 
prezydenta Rybnika Adama Fudalego, a rybniccy harcerze ogień betlejemski. 
Wielu mieszkańców skorzystało z darmowego świątecznego poczęstunku i już 
na trzy dni przed Wigilią zakosztowało świątecznych potraw i przysmaków.

Nie zabrakło też wrażeń muzycznych: na rynkowej scenie wystąpiło m.in. 
dziewczęce trio The Chance z rybniczanką Moniką Marcol w składzie, gwiazda 
wieczoru zespół Feel z Piotrem Kupichą i bardzo młodzieżowa formacja 
Fankatak.                  (WaT)

Widowiskowa opowieść o Rudolfie w wykonaniu ulicznego 
teatru „Z głową w chmurach”

Życzenia w imieniu prezydenta Rybnika złożyli jego zastępcy Ewa Ryszka, Michał Śmigielski i Joanna 
Kryszczyszyn

Pierwsze wigilijne smaki...

Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie zainaugurował bajkowy korowód

Wielu rybniczan wróciło z rynku do domu z ogniem betlejemskim 

Rybniczanka Monika Marcol ze swoim zespołem The 
Chance oraz gwiazda przedświątecznego wieczoru 
zespół Feel przyciągnęli na rynek wiele osób
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Drodzy Rybniczanie,
Wraz z rozpoczynającym się nowym rokiem, pojawiła się  

w Rybniku niezwykle ciekawa inicjatywa, związana z organizacją 
na terenie miasta Centrum Innowacji Technologicznych. Głównym 
celem jaki przyświecał utworzeniu CIT było skupienie innowacyjnych 
kompetencji technologicznych z zakresu odnawialnych źródeł 
energii, ochrony środowiska, energetyki, budownictwa i innych 
gałęzi przemysłu. Perspektywa unijna na lata 2014-2020 
przewiduje przeznaczenie sporych środków finansowych na rozwój 
nowych technologii. Gospodarka europejska, także polska, musi 
pójść w tym kierunku, bo dzięki temu możliwe jest stwarzanie 
nowych miejsc pracy. Jednocześnie chcemy dać naszym lokalnym 
przedsiębiorcom szansę na wykorzystanie środków unijnych. 

Przekonany jestem – zwłaszcza sądząc po powodzeniu, jakim cieszyło się pierwsze spotkanie  
w tej sprawie z rybnickimi przedstawicielami nauki i biznesu – że przedsięwzięcie okaże się strzałem 
w dziesiątkę, przynosząc znaczne korzyści dla dalszego rozwoju Rybnika.

Tymczasem dla promocji Rybnika – zwłaszcza na arenie międzynarodowej – nie do przecenienia 
są zasługi młodych muzyków z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola  
i Antoniego Szafranków. Pod koniec ubiegłego roku soliści oraz orkiestra szkoły Szafranków 
odbyli tournée koncertowe we Francji, gdzie spotkali się z niezwykle gorącym przyjęciem. Po raz 
kolejny też udowodnili, że szkoła ta jest wspaniałym kontynuatorem kształcenia artystycznego, 
zapoczątkowanego przez braci Szafranków. 

Francuska trasa koncertowa rybnickich muzyków nie byłaby jednak możliwa bez ogromnego 
zaangażowania wielkiego przyjaciela Rybnika – Jacques’a Beaulieu, przewodniczącego 
Stowarzyszenia Współpracy Społeczno-Kulturalnej Mazamet-Rybnik, któremu tą drogą chciałbym 
serdecznie podziękować za przygotowanie tej wizyty oraz promocji naszego miasta w Mazamet, 
departamencie Tarn oraz Tuluzie. Jestem pełen uznania dla podejmowanych przeze niego działań 
na rzecz rozwijania kontaktów między mieszkańcami naszych miast. To właśnie w tego typu 
przedsięwzięciach najpiękniej objawia się idea międzynarodowego partnerstwa i przyjaźni. 

Wkrótce sfinalizowane zostaną również sprawy związane z wykupem przez Skarb Państwa 
budynku szkoły od sióstr boromeuszek. W tym wyremontowanym przez miasto budynku dawnego 
szpitala miejskiego, w którym kiedyś rodzili się mali rybniczanie, od przeszło dziesięciu lat rodzą 
się i kształtują młode talenty muzyczne. Teraz, dzięki przejęciu siedziby szkoły przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, muzycy będą wreszcie „u siebie”, miasto zaś prawdopodobnie 
odzyska sporą część nakładów poniesionych na adaptację obiektu. 

Drodzy Uczniowie, 
Zimowe (choć niestety tylko z nazwy) ferie na półmetku, dlatego wszystkich młodych 

ludzi, spędzających w Rybniku czas wolny od nauki, gorąco zachęcam do zainteresowania się  
i skorzystania z bogatej oferty imprez, proponowanych przez rybnickie placówki kulturalne  
i sportowe. Przekonany jestem, że bez względu na pogodę, każdy znajdzie coś dla siebie. 

 Z pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika
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Kolejny numer „GR” ukaże się 23 lutego



Sesja rady miasta – 18 grudnia

Jednogłośnie
za rekordowym 

budżetem
Na krótko przed świętami Bożego Narodzenia rada miasta 

jednogłośnie przyjęła budżet miasta, zaproponowany 
przez prezydenta Adama Fudalego. Tegoroczne wydatki 
zaplanowano na rekordową kwotę prawie 733 mln zł. 
Radni poparli też walczących ze swoim prezydentem 
Ukraińców, chcących wstąpić do Unii Europejskiej  
i podjęli uchwałę wzywającą marszałka województwa 
do podjęcia konkretnych działań na rzecz ograniczenia 
w województwie śląskim niskiej emisji.

Dochody budżetu miasta 2014

Legenda:

24% – 151 mln zł – subwencja ogólna z budżetu państwa 
przeznaczona przede wszystkim na finansowanie oświaty

24% – 155 mln zł – udziały w podatkach dochodowych od osób 
fizycznych i prawnych (PIT i CIT) zasilających budżet państwa

16% – 101,4 mln zł – wpływy z podatków lokalnych: od nie-
ruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych

10% – 62 mln zł – dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 
głównie dotacje do różnego rodzaju projektów pochodzą-
ce z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
Europejskiego Funduszu Społecznego, przyznane miastu 
przez marszałka województwa śląskiego w ramach progra-
mów operacyjnych

6% – 40 mln zł – dochody z majątku miasta: sprzedaż ma-
jątku, wpływy z czynszów, wieczyste użytkowanie, dzierża-
wa gruntów, lokali użytkowych oraz m.in. straganów na tar-
gowisku

7% – 43,6 mln zł – dotacje celowe z budżetu państwa na za-
dania z zakresu administracji rządowej, na zasiłki rodzinne, 
na funkcjonowanie państwowej straży pożarnej oraz dota-
cje do projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

6% – 36 mln zł – dochody jednostek budżetowych miasta – 
opłaty parkingowe, targowe i cmentarne, mandaty nałożone 
przez straż miejską oraz m.in. wpłaty za pobyt pensjonariu-
szy Miejskiego Domu Pomocy Społecznej

5% – 34,3 mln zł – wpływy z opłat za rejestrację pojazdów 
i za prawa jazdy, za koncesje na sprzedaż alkoholu, za od-
biór odpadów komunalnych i za tzw. korzystanie ze środo-
wiska naturalnego

1% – 6,1 mln zł – dotacje z budżetu innych gmin i powiatów. 
Na mocy zawartych porozumień inne gminy i powiaty płacą 
miastu np. za naukę i pobyt swoich mieszkańców w prowadzo-
nych przez nie ośrodkach i placówkach opiekuńczych. Umo-
wa z Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym w Jastrzę-
biu Zdroju w sprawie komunikacji autobusowej

1% – 6,3 mln zł – pozostałe dochody własne oraz inne do-
tacje – z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont i prze-
budowę budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 31A  
i urządzenie w nich lokali socjalnych, z Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej na przebudowę stadionu lekkoatletycznego przy 
ul. Gliwickiej oraz z Funduszu Pracy

Już tradycyjnie na przedświątecznej sesji pojawili się harcerze, którzy prze-
kazali prezydentowi Adamowi Fudalemu ogień betlejemski. Wręczyli mu 
również lalkę w harcerskim mundurku – firmowy upominek przygotowa-
ny na jubileusz 90-lecia rybnickiego hufca ZHP, którego prezydent nie mógł 
odebrać w czasie wrześniowej jubileuszowej uroczystości. Równie tradycyj-
nie w sali im. burmistrza Władysława Webera zabrzmiały kolędy w wykona-
niu młodych artystów z zespołu Przygoda.

Na wniosek przewodniczącego rady miasta Andrzeja Wojaczka w po-
rządku obrad dokonano tylko jednej małej korekty, usuwając z nie-
go, przy jednym głosie wstrzymującym, punkt mówiący o przyjęciu 
statutu Rybnickiej Rady Seniorów, która właśnie w czasie grudnio-
wych obrad miała zostać formalnie powołana do życia. Chwilę póź-
niej głos zabrał poseł Piotr Chmielewski, który poinformował radnych  
o przygotowanym przez siebie sprawozdaniu ze swej dwuletniej działalności 
w siódmej kadencji Sejmu.

Od kultury, a właściwie informacji dotyczącej kultury, rozpoczął 
swoje zwyczajowe wystąpienie prezydent Adam Fudali, powiada-
miając radnych o piśmie dyrektora Departamentu Szkolnictwa Ar-
tystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, informującym o podjęciu przez ministerstwo starań 
o nabycie od sióstr boromeuszek gmachu przy ul. Powstańców Śl. 27,  
w którym mieści się Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia. — To nie-
zwykle ważna kwestia, że decyzja o remoncie tego budynku i jego adaptacji 
dla potrzeb szkoły muzycznej, podjęta przez radę miasta lata temu, okaza-
ła się całkowicie słuszna. Po sfinalizowaniu transakcji właścicielem budyn-
ku będzie ministerstwo, które bezpośrednio odpowiada za szkolnictwo ar-
tystyczne — mówił prezydent. Wspomniał też o ewentualnej możliwości 
odzyskania przez miasto części poniesionych wtedy nakładów.

Kolejne informacje dotyczyły m.in. otwarcia miejskiego sezonowe-
go lodowiska, wybudowanego już na stałe między kąpieliskiem Ruda 
a kompleksem boisk piłkarskich i wprowadzenia na czas ferii zimo-
wych 50-procentowych zniżek dla dzieci i młodzieży; posiedzenia za-
rządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Woje-
wództwa Śląskiego, które odbyło się kilka godzin wcześniej w magi-
stracie oraz bezrobocia w mieście, które według wyliczeń Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Rybniku wynosiło wtedy 8 proc. Radni usłyszeli rów-
nież o zakończonych miejskich inwestycjach, czyli modernizacji targo-
wiska przy ul. Hallera, budowie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego  
z nawierzchnią naturalną na terenie ośrodka w Kamieniu, budowie sali 
ćwiczeń dla zespołu Przygoda na terenie „Budowlanki” oraz termomoder-
nizacji Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Różańskiego w dzielnicy Północ.

Prezydent podzielił się również z radnymi informacjami o ilości wykona-
nych przyłączy kanalizacyjnych oraz o zakończeniu pierwszego etapu budo-
wy miejskiej sieci szerokopasmowej, umożliwiającej dostęp na szeroką ska-
lę do bardzo szybkiego internetu. 
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Wydatki budżetu miasta 2014

Legenda:

33% – 240,2 mln zł – oświata i wychowanie oraz 
edukacyjna opieka wychowawcza (Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna, świetlice szkolne, Młodzie-
żowy Dom Kultury)

15% – 112 mln zł – drogi i RSK (budowa i remonty 
dróg, bieżące utrzymanie dróg)

4% – 26,8 mln zł – ZTZ (lokalny transport zbiorowy)

10% – 76,5 mln zł – pomoc społeczna oraz zadania 
z zakresu polityki społecznej (świadczenia rodzinne, 
placówki pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, 
zasiłki i usługi opiekuńcze, powiatowy urząd pracy, 
projekty realizowane przy finansowym wsparciu UE)

6% – 41,9 mln zł – administracja (urząd miasta, rada 
miasta, rady dzielnic, promocja miasta)

6% – 41,6 mln zł – gospodarka mieszkaniowa (Za-
kład Gospodarki Mieszkaniowej, wydział mienia UM)

8% – 55,7 mln zł – gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska (utrzymanie zieleni, oczyszczanie mia-
sta, oświetlenie miasta i budowa nowych punktów 
świetlnych, gospodarka odpadami, inwestycje wo-
dociągowe i kanalizacyjne)

7% – 53 mln zł – kultura fizyczna (Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Centrum Rekreacji i Rehabilitacji 
„Bushido”, granty dla stowarzyszeń i klubów spor-
towych – 6,2 mln zł, modernizacja kąpieliska Ruda, 
przebudowa stadionu lekkoatletycznego)

2% – 17,4 mln zł – kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego (Rybnickie Centrum Kultury, Muzeum, 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dzielnico-
we domy kultury)

2% – 13,4 mln zł – bezpieczeństwo publiczne i ochro-
na przeciwpożarowa (straż miejska, państwowa straż 
pożarna, ochotnicze straże pożarne, wydział zarzą-
dzania kryzysowego UM)

7% – 54,4 mln zł – pozostałe działy (ochrona zdro-
wia, działalność usługowa, szkolnictwo wyższe, ob-
sługa zadłużenia miasta)

Honorowe obywatelstwo po raz piąty
Na wniosek prezydenta miasta radni bez dyskusji i jednogłośnie podjęli 

uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela miasta Rybnika 
dr. Józefowi Musiołowi. Urodzony w Połomii sędzia Sądu Najwyższego w stanie 
spoczynku jest również pisarzem i dziennikarzem, działaczem społecznym i wiel-
kim propagatorem historii Śląska i jego kultury. W latach 60. Józef Musioł pracował  
w rybnickim sądzie powiatowym i był tu członkiem miejskiej rady narodowej. Był 
inicjatorem i współorganizatorem Rybnickich Dni Literatury, a wiele lat później 
został również laureatem Honorowej Złotej Lampki Górniczej. Na stałe miesz-
ka w Warszawie, gdzie m.in. szefuje założonemu przez siebie Towarzystwu Przy-
jaciół Śląska w Warszawie. 

Sama uroczystość nadania honorowego obywatelstwa odbędzie się  
w czerwcu w czasie dorocznych Dni Rybnika. Co prawda, w czasie głosowa-
nia jeden z radnych wstrzymał się od głosu, ale kilkanaście minut później oka-
zało się, że to przez pomyłkę wcisnął on na swoim pulpicie klawisz oznaczający 
wstrzymanie się od głosu.

Jak poinformował Adam Fudali, do tej pory tytuły honorowych obywateli Ryb-
nika otrzymali: były metropolita katowicki ks. abp. Damian Zimoń i były pre-
mier oraz przewodniczący Komisji Europejskiej Jerzy Buzek, a także nieżyjący 
już Mieczysław Brzost, autor książki o Rybnickim Inspektoracie Armii Krajo-
wej i kompozytor Henryk Mikołaj Górecki.

Solidarna uchwała
Uchwały wyrażające poparcie rady miasta, więc i samych miesz-

kańców, dla jakiejś idei bądź czyichś słusznych starań radni podej-
mują stosunkowo rzadko. Tym razem powodem jej podjęcia stały się 
dramatyczne wydarzenia na Ukrainie, gdzie chcący przystąpić do Unii 
Europejskiej Ukraińcy zbuntowali się przeciwko swojemu prezydentowi.

— Dziękuję przewodniczącemu rady miasta, że naszą propozycję (klubu rad-
nych PO – przyp. red.) przyjął i poddał pod dyskusję. Była bardzo interesująca,  
a jej efektem jest uchwała podejmowana na wniosek wszystkich radnych — po-
wiedział Piotr Kuczera, szef klubu radnych PO. W głosowaniu przyjęcie uchwa-
ły w sprawie solidarności z Ukraińcami  biorącymi udział w pokojowych, proeu-
ropejskich demonstracjach, jednomyślnie poparli wszyscy radni.

Finansowy maraton
Po dwóch dość wyjątkowych uchwałach radni wrócili do comiesięcznej 

praktyki i zajęli się poprawkami budżetu na rok 2013. Skarbnik miasta Bo-
gusław Paszenda wiedząc, że jest do podjęcia sporo uchwał o charakterze finan-
sowym zapowiedział, że postara się przeprowadzić radnych przez ten finanso-
wy maraton jak najszybciej.

Planowane dochody budżetu zwiększono per saldo o ponad 232 tys. zł, w tym 
dochody bieżące per saldo o ponad 10 tys. zł, a dochody majątkowe o nieco ponad 
222 tys. zł. Planowane wydatki budżetu zmniejszono per saldo o ponad 14,8 mln zł,  
w tym wydatki bieżące per saldo prawie 12,7 mln zł, zaś wydatki majątkowe per 
saldo o 2,2 mln zł. 

O ponad 15 mln zł, do kwoty 33,8 mln zł, zmniejszono planowany deficyt bu-
dżetowy. Lwia jego część  (32,5 mln zł) zostanie pokryta z wolnych środków, któ-
rymi będzie dysponować miasto, a pozostała pieniędzmi z kredytów i pożyczek.

Planowane przychody budżetowe zmniejszono o 15,1 mln zł i ustalono je na 
łączną kwotę 52,1 mln zł. Zwiększono z kolei dotacje podmiotowe dla miejskich 
instytucji kultury. O 46,5 tys. zł zwiększono dotację dla Domu Kultury w Chwa-
łowicach (do kwoty 976,6 tys. zł) i o 92 tys. zł dla Rybnickiego Centrum Kultu-
ry (do kwoty 3,9 mln zł).

Jeśli chodzi o szczegóły, to do budżetu wprowadzono m.in. 222 tys. zł prze-
znaczone na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w specjalnej strefie ekonomicz-
nej. To część ogólnej kwoty ponad 1,1 mln zł, którą miasto otrzymało z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Jak zawsze sporo korekt związanych było z realizacją różnego rodzaju pro-
jektów edukacyjnych współfinansowanych przez agendy Unii Europejskiej,  
a także z finansami poszczególnych placówek oświatowych. Jedna z korekt 
była np. efektem zmniejszenia się liczby uczniów korzystających z obiadów  
w szkolnych stołówkach (nieobecność dzieci w szkole, rezygnacja z obiadów).  

cd. na stronie 6

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



Miasto w skrócie cd. ze strony 5

Wydatki zmniejszono też o 5 mln zł oszczędno-
ści poczynionych przez miejskie placówki oświato-
we. — Budżet jest bardzo pilnowany, a wydatki mo-
nitorowane — skomentował Bogusław Paszenda. 
Budżetowe poprawki radni przyjęli jednogłośnie. 

Konsekwencją zmian w budżecie były popraw-
ki w wieloletniej prognozie finansowej miasta się-
gającej obecnie roku 2037. Wprowadzono do niej 
m.in. wydatki zaplanowane na rok bieżący na wy-
płatę odszkodowań (48 mln w ciągu dwóch lat) dla 
właścicieli gruntów, które zostaną zajęte pod bu-
dowę rybnickiego odcinka drogi regionalnej Raci-
bórz-Pszczyna i budowę sali sportowej wraz z łącz-
nikiem przy Gimnazjum nr 2. Samą budowę drogi 
Racibórz-Pszczyna, za 490 mln zł, zaplanowano na 
lata 2016-2019.

Radna Anna Gruszka (PiS) pytała o remont 
ul. Małachowskiego, a zwłaszcza o znajdujący się  
w kiepskim stanie przejazd kolejowy. Pełnomocnik 
prezydenta Janusz Koper odpowiadając zwrócił 
uwagę, że przejazd ów jest własnością kopalni Jan-
kowice i w związku z tym miasto remontować go nie 
będzie. Dodał jednak, że w trakcie rozmów z przed-
stawicielami kopalni ci mieli zdeklarować, iż kopal-
nia do jego wyremontowania się przymierza. Hen-
ryk Ryszka (BSR) pytał z kolei o zaplanowaną na 
dwa lata budowę kanalizacji deszczowej na sąsia-
dujących ze sobą ulicach Górnośląskiej i Rymera  
w Niedobczycach. Chciał poznać planowaną kolej-
ność robót, ale w odpowiedzi usłyszał jedynie, że wy-
datki związane z tą inwestycją zaplanowano na dwa 
lata. Również korekty wieloletniej prognozy finan-
sowej radni uchwalili jednogłośnie.  

Jak zwykle w końcu roku radni uchwalili też li-
stę wydatków niewygasających, czyli tych, które nie 
wygasły z końcem roku budżetowego. Sprawa do-
tyczy umów zawartych z wykonawcami robót inwe-
stycyjnych w roku 2013 i tych, które zostały zawar-
te już w roku 2014, ale w wyniku przetargów roz-
strzygniętych jeszcze w minionym roku. Na liście tej 
znalazła się m.in. przebudowa stadionu lekkoatle-
tycznego (część stadionu miejskiego przy ul. Gli-
wickiej) i budowa infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej w sąsiedztwie modernizowanego kąpieliska 
Ruda (boisko piłkarskie i funkcjonujące na nim se-
zonowe lodowisko już powstało, ale do zbudowa-
nia pozostał jeszcze duży plac zabaw i część nowe-
go parkingu). Wszystkie należności widniejące na 
liście wydatków niewygasających miasto musi ure-
gulować do 30 czerwca. 

Budżet 2014
Podobnie jak w przypadku budżetu 2013, 

uchwała budżetowa zaproponowana przez 
prezydenta miasta Adama Fudalego zyskała  
w głosowaniu  jednomyślne poparcie wszystkich 
trzech klubów radnych: prezydenckiego Bloku 
Samorządowego Rybnik, koalicyjnego PiS-u  
i opozycyjnej PO oraz występującego w pojedyn-
kę radnego niezależnego Leszka Kuśki (Samo-
rządny Rybnik). 

Dyskusja nad projektem uchwały już tradycyj-
nie ograniczyła się do przedstawienia opinii po-
szczególnych klubów. Wcześniej skarbnik miasta  

Bogusław Paszenda przedstawił też pozytywne, jak 
zwykle, opinie o uchwale budżetowej oraz o wielo-
letniej prognozie finansowej dla Rybnika trzecie-
go składu orzekającego Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Katowicach, co jest warunkiem ko-
niecznym do przyjęcia obu tych uchwał. W opinii 
RIO, dotyczącej możliwości sfinansowania zapla-
nowanego deficytu budżetowego (blisko 97,2 mln 
zł), stwierdzono m.in., że miasto posiada wskaza-
ne w projekcie budżetu wolne środki, a zaciąga-
jąc planowane kredyty i pożyczki na pokrycie po-
zostałej jego części, nadal będzie spełniać wymo-
gi ustawy o finansach publicznych co do poziomu 
zadłużenia gminy.

Już przed samym głosowaniem prezydent Fuda-
li podziękował za pracę nad przygotowaniem bu-
dżetu skarbnikowi miasta Bogusławowi Paszendzie 
i magistrackim urzędnikom zajmującym się finan-
sami miasta.  

Budżet miasta na rok 2014 oraz opinie klu-
bów radnych na jego temat prezentujemy na stro-
nach: 12-14.

Bezdyskusyjnie i jednogłośnie radni przyjęli też 
wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2037.

„Jessica” raz jeszcze
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa po-

nownie może skorzystać ze środków finanso-
wych w ramach tzw. inicjatywy „Jessica”. Aby 
jej to umożliwić, radni po raz kolejny wyrazi-
li zgodę na wprowadzenie zmian w Lokalnym 
Programie Rewitalizacji Miasta na lata 2007-
2013. Jednogłośnie do programu wpisano projekt 
pn. „Kompleksowa rewitalizacja zasobów Rybnic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej poprzez renowa-
cję boiska sportowego, stworzenie dwóch interak-
tywnych placów zabaw oraz budowę parkingu wraz  
z monitoringiem”. Umożliwi to RSM ubieganie 
się o preferencyjny kredyt w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na ten właśnie cel. — Pomoże to spółdzielni zre-
witalizować teren ok. 10.720 m² — wyjaśniała Ewa 
Ryszka, wiceprezydent miasta. Precyzując, pro-
jekt dotyczy boiska sportowego przy ul. Broniew-
skiego 23, parkingu wraz z monitoringiem przy ul. 
Chabrowej 1a oraz placów zabaw: przy ul. Komin-
ka 21-23 na Nowinach i przy ul. Kilińskiego 33-37 
na Smolnej. To drugi projekt RSM wpisany ostat-
nio do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
na lata 2007-2013. — Jesteśmy „ofiarami własnego 
sukcesu”. Nasz poprzedni wniosek tak się spodobał, 
że kierownictwo programu „Jessica” samo zapropo-
nowało nam jego rozszerzenie i realizację kolejnego 
projektu — mówił radny Stanisław Jaszczuk (PiS), 
na co dzień prezes RSM. 

Skorzystają z szansy?
Przegłosowując kolejne dwie uchwały, radni 

umożliwili kontynuację dwóch programów re-
alizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w ramach projektu „Skorzystaj z szansy”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską. 
Jak przypomniała wiceprezydent Ewa Ryszka, ryb-
nicki OPS realizuje obydwa programy od 2009 r. 
Pierwszy – Program Integracji Społecznej i Zawo-

† 9 stycznia w pomieszczeniu Telecentrum 
w Domu Kultury w Niewiadomiu ruszy-
ła bezpłatna „Poradnia prawna” pro-
wadzona przez Fundację Obrony Praw 
Człowieka „Dura lex, sed lex”. Do wo-
lontariuszy fundacji można zgłaszać się  
w każdy czwartek od 18.15 do 19.15  
w sprawach z zakresu administracji i pra-
wa (rodzinnego, spadkowego, karne-
go, ubezpieczeń społecznych, zobowią-
zań itd.). Korzystający z porad powinni 
przynieść z sobą dowód osobisty i ksero-
kopie wszelkich dokumentów dotyczą-
cych sprawy. 

† Piotr Masłowski, prezes Centrum Roz-
woju Inicjatyw Społecznych w Rybni-
ku, został laureatem nagrody internau-
tów w piątej edycji konkursu „Euroli-
der” Ministerstwa Infrastruktury i Roz-
woju. Konkurs organizowany był z myślą 
o osobach, które sięgają po unijne fun-
dusze. Kierowane przez Masłowskiego 
CRIS, realizuje wiele projektów dotowa-
nych przez UE, m.in. przeciwdziałających 
wykluczeniu społecznemu, czy aktywizu-
jących zawodowo niepełnosprawnych. 
Obok Masłowskiego nagrodę z rąk wice-
premier Elżbiety Bieńkowskiej i wicemi-
nistra Adama Zdziebły, odebrała też lau-
reatka wskazana przez kapitułę konkur-
su – Urszula Stochel-Matuszak, nauczy-
cielka ze Szprotawy. 

† 1500 książek, w większości romanse, be-
letrystyka, książki historyczne i religijne, 
ale też albumy i poradniki medyczne ze-
brano podczas akcji prowadzonej przez 
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką  
w Rybniku (ul. Chrobrego 27). Zbiórka na 
rzecz pensjonariuszy Miejskiego Domu 
Pomocy Społecznej pod hasłem „Podziel 
się książkami” trwała od 15 listopada do 
20 grudnia. Oprócz osób prywatnych 
przyłączyły się do niej również szkoły  
z całego regionu. — Cieszy nas tak duże 
zainteresowanie zbiórką i mamy nadzie-
ję na dalszą współpracę przy okazji po-
dobnych akcji charytatywnych — pod-
sumowuje Katarzyna Grajewska z PBW 
w Rybniku.  

† EDF Rybnik przelał na konto miasta 5 mln 
zł na zakończoną już modernizację odcin-
ka ul. Podmiejskiej (od ronda na ul. Gli-
wickiej do Wojewódzkiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego). To efekt porozumienia 
zawartego przez miasto z właścicielami 
rybnickiej elektrowni. Jego warunki ne-
gocjowano, gdy Francuzi planowali jesz-
cze budowę nowego bloku w Rybniku,  
a właściwie nowej elektrowni, z czego 
ostatecznie zrezygnowali. 
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dowej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” 
– związany jest z integracją niepełnosprawnych i ich 
rodzin i ma na celu walkę z marginalizacją i wyklu-
czeniem społecznym oraz eliminowanie barier, rów-
nież tych mentalnych. Przyjęcie programu „Jeste-
śmy Razem” na lata 2014-2015, umożliwi kontynu-
ację już realizowanych działań, m.in. kursów i szko-
leń zawodowych, czy motywacyjnych, spotkań z do-
radcą zawodowym i psychologiem, specjalistyczne-
go poradnictwa, ale też zajęć rehabilitacyjnych, czy 
wyjazdów integracyjnych. Radni przyjęli uchwałę 
jednogłośnie, podobnie zresztą, jak drugi z progra-
mów realizowanych przez OPS – Program Aktyw-
ności Lokalnej, który skierowany jest do mieszkań-
ców trzech rybnickich dzielnic zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym oraz do ich otoczenia. Pozwo-
li to na kontynuowane w latach 2014-2015 działań 
realizowanych w Boguszowicach w ramach progra-
mu „Moja dzielnica – moje miejsce”, w Niedobczy-
cach – w ramach programu „Czas na zmiany” oraz 
w Paruszowcu-Piaskach – w ramach „Dzielnicy z po-
mysłem”. — Ostatnio pomagamy kobietom uwierzyć 
w siebie, odnaleźć się w nowej rzeczywistości i na ryn-
ku pracy oraz nabyć umiejętności potrzebne choćby w 
czasie rozmów z pracodawcą. Mają im w tym pomóc 
również zajęcia z wizażu. Niektórym kobietom udaje 
się przełamywać bariery, ale to trudna praca nie tylko 
z nimi, ale też z całym ich środowiskiem — mówiła 
radnym Ewa Ryszka.

Druga rata dotacji
W kwietniu 2013 r. radni przyjęli program 

zdrowotny „Uzależnienie, współuzależnienie  
i co dalej?”. Teraz zdecydowali o przeznaczeniu 
ostatniej transzy dotacji na jego dokończenie. 
59.600 zł na realizację programu w 2014 roku trafi 
do Ośrodka Leczenia Uzależnień, Opieki Psychia-
trycznej i Pomocy Rodzinie „Integrum” w Boguszo-
wicach, który w ramach programu pomaga 60 alko-
holikom oraz członkom ich rodzin, m.in. organizu-
jąc terapie indywidualne i zbiorowe. Radni jedno-
głośnie przyjęli uchwałę w tej sprawie. 

Statut poprawiony
— To konsekwencja zmiany w prawie energetycz-

nym — mówiła Ewa Ryszka, wyjaśniając rad-
nym konieczność wprowadzenia zmian w sta-
tucie Ośrodka Pomocy Społecznej. Od stycz-
nia mieszkańcy, którzy otrzymują dodatek miesz-
kaniowy, mogą też ubiegać się o częściowy zwrot 
kosztów zakupu energii elektrycznej. Dla gospo-
darstwa domowego prowadzonego przez osobę sa-
motną tzw. dodatek energetyczny wyniesie 11,36 zł 
miesięcznie, dla gospodarstwa domowego składają-
cego się z dwóch-czterech osób – 15,77 zł miesięcz-
nie, a dla gospodarstwa złożonego z co najmniej pię-
ciu osób – 18,93 zł. Zryczałtowany dodatek energe-
tyczny przyznaje prezydent miasta na wniosek oso-
by uprawnionej, a gmina otrzyma na ten cel środki 
z budżetu państwa. Dodatki mieszkaniowe to dział-
ka Ośrodka Pomocy Społecznej, dlatego powiązane 
z nimi dodatki energetyczne również będą przyzna-
wane i wypłacane przez OPS. Stąd potrzeba wpro-
wadzenia zmian do statutu tej placówki, które rad-
ni uchwalili jednogłośnie. Konsekwencją tej uchwa-

ły były kolejne dwie, dotyczące upoważnienia dyrek-
tora Ośrodka Pomocy Społecznej i jego zastępczy-
ni do wydawania decyzji administracyjnych właśnie  
w zakresie zryczałtowanego dodatku energetyczne-
go. Obydwie uchwały przyjęto jednogłośnie. 

Pomożemy repatriantom
— Mieszkają przy ul. Wolnej w mieszkaniu ko-

munalnym, które udało się wyremontować dzięki 
pieniądzom z budżetu państwa. To bardzo miła ro-
dzina, szczęśliwa i wdzięczna, że mogła osiedlić się  
w naszym mieście. Niestety, wciąż nie znaleźli zatrud-
nienia — mówiła Ewa Ryszka o rodzinie repa-
triantów z Uzbekistanu, którzy od połowy sierp-
nia ubiegłego roku mieszkają w naszym mieście  
(pisaliśmy o nich w grudniowym numerze GR). 
Jak tłumaczyła wiceprezydent Ewa Ryszka, więk-
sze szanse na zatrudnienie ma pani Anna, która do-
brze mówi po polsku, ale póki co – ani ona, ani jej 
mąż nie pracują. Rodzina repatriantów ma prawo 
do jednorazowej zapomogi z budżetu państwa, więc 
rybniccy urzędnicy pomogli jej w złożeniu wniosku 
w tej sprawie. Niestety, jeden z wymaganych doku-
mentów dotarł z opóźnieniem i nie udało się dotrzy-
mać terminu, przez co wypłata świadczenia opóź-
ni się. — Zapomoga zostanie wypłacona dopiero  
w marcu, a rodzina musi z czegoś żyć. Stąd propozy-
cja udzielenia wsparcia w wysokości 5 tys. zł na każ-
dego członka czteroosobowej rodziny — wyjaśniała 
wiceprezydent, a radni w głosowaniu zgodzili się z 
propozycją wypłaty repatriantom jednorazowej za-
pomogi w wysokości 20 tys. zł. 

Oświatowych porządków 
ciąg dalszy

Na poprzedniej sesji przyjęto uchwały inten-
cyjne, teraz przyszła pora na właściwe uchwa-
ły likwidujące z końcem sierpnia cztery kolej-
ne rybnickie szkoły. Dotyczy to placówek, w któ-
rych zakończono już naukę i nie prowadzono no-
wego naboru, czyli: zawodówki dla dorosłych i uzu-
pełniającego ogólniaka dla dorosłych w Rybnickim 
Centrum Edukacji Zawodowej, szkoły policealnej 
w Zespole Szkół Technicznych i specjalnego uzu-
pełniającego liceum ogólnokształcącego w Zespo-
le Szkół nr 6 w Boguszowicach. Zamiar likwidacji 
pozytywnie zaopiniowało kuratorium oświaty, jed-
nak zanim radni przyjęli stosowną uchwałę, musie-
li najpierw przegłosować wyłączenie tych placówek 
z zespołów szkół, w których dotychczas funkcjono-
wały; co samorządowcy zrobili jednogłośnie i bez-
dyskusyjnie. 

Seniorzy w radzie
Działają już m.in. w Łodzi, Nysie, Wrocła-

wiu, Jeleniej Górze, czy Koninie. Również w na-
szym mieście powstanie rada seniorów. Rybnicka 
Rada Seniorów będzie inicjować, opiniować i dora-
dzać władzom miasta w sprawach dotyczących po-
prawy jakości życia osób starszych, ale też określać 
ich potrzeby i priorytety oraz sygnalizować proble-
my seniorów mieszkających w naszym mieście. Rada 
pozwoli im na aktywny udział w życiu społecznym. 

† 2 lutego w Kłokocinie odbędzie się 25. 
spotkanie seniorów. Do udziału zaproszo-
no prawie 100 osób, które ukończyły 75. 
rok życia. Spotkanie w sali OSP poprze-
dzi uroczysta msza w tamtejszym koście-
le, w intencji najstarszych mieszkańców 
Kłokocina. Organizatorem imprezy dla 
seniorów tradycyjnie jest rada dzielnicy. 

† 1 stycznia 1964 roku jako 36 regionalny 
aeroklub w kraju rozpoczął działalność 
Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowe-
go. Wcześniej na terenie udostępnionym 
przez kopalnię Jankowice wybudowano 
naturalną płytę lotniska i pierwszy hangar. 
Społeczny komitet organizacyjny aeroklu-
bu powstał już w 1959 roku. Jak dotąd 
najwięcej sławy przysporzyli aeroklubowi 
szybownicy, głównie akrobaci. Hucznego 
świętowania jubileuszu raczej nie będzie, 
na razie jest w planach jeden skromny fe-
styn. W lutym rozpoczną się zajęcia teore-
tyczne dla uczestników szkoleń szybow-
cowych i samolotowych. Początek zajęć 
praktycznych prawdopodobnie w maju.

† Jeszcze w 2013 roku prokuratura rejo-
nowa oskarżyła dwóch braci S. z Golejo-
wa w wieku 38 i 28 lat o usiłowanie za-
bicia psa. Mężczyźni mieli udać się do ga-
binetu weterynaryjnego, by uśpić stare-
go i schorowanego psa mieszańca, wiel-
kości boksera. Wymyślili, że zrobią to ta-
niej i sami próbowali zabić czworonoga 
tłukąc go młotkiem w głowę. Pies wciąż 
żył, więc na pół żywego zostawili go na 
noc w garażu. Następnego dnia na wpół 
żywego psa w kagańcu wywieźli do lasu, 
gdzie znalazł go przypadkowy przecho-
dzień. Trafił do schroniska dla psów, ale 
tam można go było już tylko uśpić. Obu 
zwyrodnialcom, którzy przyznali się do 
winy, grożą nawet dwa lata więzienia. 
Uśpienie psa wraz z obowiązkową obec-
nie utylizacją kosztuje w gabinecie wete-
rynaryjnym ok. 200 zł.

† Na przełomie listopada i grudnia wizy-
tator Kuratorium Oświaty w Katowicach 
skontrolował Przedszkole nr 13 w Chwa-
łowicach, wokół którego wcześniej wy-
buchło zamieszanie okrzyknięte aferą 
gender. Po kontroli nie wydano żadnych 
zaleceń. Wizytator stwierdził bowiem, 
że program realizowany w przedszkolu 
uwzględnia całość podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego. Stwier-
dził też, że rodzice przedszkolaków zosta-
li poinformowani o realizowanym w nim 
projekcie, zapoznano ich z jego założenia-
mi i wyrazili pisemną zgodę na uczestnic-
two w nim swoich dzieci.
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Wszystko po to, by zmienić obraz starości i starzenia 
się m.in. w mediach i wśród ludzi młodych. Uchwa-
łę radni przyjęli jednogłośnie. Kolejnym krokiem 
będzie nadanie Rybnickiej Radzie Seniorów statu-
tu określającego zasady jej działania i tryb wyboru 
członków (został wykreślony z porządku tej, ale i ko-
lejnej, styczniowej sesji).

Upoważnienie przedłużone
Radni jednogłośnie upoważnili prezydenta do 

zatwierdzania projektów zgłaszanych do dofi-
nansowania ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Upoważnienie będzie obowią-
zywać do 30 czerwca 2015 r. To efekt przedłużenia 
realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
w ramach którego, w tym i w przyszłym roku, moż-
liwe będzie zgłaszanie i realizowanie kolejnych pro-
jektów. Dotychczasowe upoważnienie obowiązywa-
ło tylko do końca ub. roku. 

Było gorąco, będzie ciepło
Sporą dyskusję wywołało liczące ponad 

300 stron opracowanie będące aktualiza-
cją „Założeń do planu zaopatrzenia mia-
sta w ciepło, energię elektryczną i paliwa ga-
zowe”. Kiedy w 2009 r. radni plan uchwali-
li, dyskutowali nad nim prawie trzy godzi-
ny. Teraz debata była nieco krótsza, ale od-
wołań do tamtej sesji (GR nr 11/2009) i ów-
czesnych decyzji nie brakowało. Zanim rad-
ni podzielili się swoimi spostrzeżeniami, refe-
rujący temat Michał Śmigielski przypomniał, 
że założenia zostały opracowane we współpra-
cy z lokalnymi przedsiębiorstwami energetycz-
nymi. Ze względu na opasłość opracowania (ca-
łość na stronie bip.um.rybnik.pl) wiceprezydent 
skupił się tylko na wybranych rozdziałach ak-
tualizacji, którą przygotowała firma Energoek-
spert z Katowic. Jeden z nich dotyczył systemu 
zaopatrzenia miasta w ciepło. — Zapotrzebo-
wanie to określono na prawie 600 MW, a potrze-
by cieplne mieszkańców pokrywane są z elektro-
ciepłowni „Chwałowice” i „Jankowice”, ciepłow-
ni „Rymer”, elektrowni EDF Rybnik, ok. 95 ko-
tłowni lokalnych o mocy od ok. 100 kW, szeregu 
kotłowni poniżej tej mocy oraz indywidualnych 
ogrzewań piecowych — wyliczał Śmigielski. Wi-
ceprezydent przypomniał też, że po przyjęciu  
w 2009 r. założeń do planu, w których mowa była 
o połączeniu miejskiej sieci ciepłowniczej z elek-
trownią Rybnik, należącą do francuskiego ED-
F-u, co miało być rozwiązaniem tańszym i bez-
pieczniejszym, Kompania Węglowa (właściciel 
elektrociepłowni „Chwałowice”) wypowiedzia-
ła PEC-owi umowę ws. dostarczania ciepła do 
miejskiego systemu ciepłowniczego po sezonie 
grzewczym 2011/12. Jednak najpierw, po wie-
lu spotkaniach, udało się przedłużyć okres do-
prowadzania ciepła z Chwałowic do miejskiej 
sieci ciepłowniczej do końca bieżącego sezonu 
grzewczego (2013/2014), a potem PEC i KW, w 
wyniku prowadzonych negocjacji (po odstąpie-
niu EDF-u od planów budowy nowego bloku), 

podpisały umowę obligującą EC „Chwałowice” 
do dostarczania ciepła do systemu ciepłownicze-
go miasta do roku 2022. Tak więc nie powinno 
być już obaw o zimne kaloryfery. 

Michał Śmigielski scharakteryzował też po-
szczególne przedsiębiorstwa: elektrociepłow-
nię „Chwałowice” (moc blisko 200 MW, zapo-
trzebowanie z tego źródła w 2012 r. dla miasta 
– 133 MW, kotły parowe zużyte, wodne – w do-
brym stanie technicznym), rybnicką elektrow-
nię (osiem bloków energetycznych, łączna moc 
cieplna kotłów – 4712 MW), 95 kotłowni lokal-
nych o mocy powyżej 100 kW (w 51 wykorzysty-
wany jest gaz ziemny sieciowy, w 23 – paliwo wę-
glowe, w 17 – olej opałowy, w dwóch – pompy 
ciepła) oraz kotłownie o mocy poniżej 100 kW 
(opalane paliwami węglowymi stanowią około 
40 proc., a gazem ziemnym sieciowym – ok. 32 
proc). Z aktualizacji wynika też, że stan sieci PE-
C-u Jastrzębie jest dobry – w latach 2009-2012 
zanotowano średnio pięć awarii na sezon. — Je-
żeli idzie o zapatrzenie miasta w energię elektrycz-
ną to w naszym rejonie wytwórcą jest EDF Ryb-
nik i KW SA, a dystrybutorem – Tauron Dystry-
bucja. Na terenie miasta funkcjonuje jeden głów-
ny system zaopatrzenia w paliwa gazowe – sys-
tem sieci gazu ziemnego wysokometanowego roz-
prowadzanego przez „Gaz-System” — omawiał 
dalsze rozdziały opracowania Michał Śmigiel-
ski. Ostatni, któremu wiceprezydent poświęcił 
więcej uwagi, dotyczył bezpieczeństwa energe-
tycznego. — Jeżeli idzie o system ciepłowniczy, 
to do 2022 r. mamy w tym zakresie zapewnione 
bezpieczeństwo energetyczne. W przypadku gazu 
poziom bezpieczeństwa oceniany jest jako dobry,  
a jeżeli idzie o energię elektryczną, jako bardzo 
dobry — podsumował Śmigielski. 

Dyskusję rozpoczęła Monika Krakowczyk-
Piotrowska (PO) stwierdzeniem, że na zapo-
znanie się z tak „opasłym tomiskiem” nie było 
wystarczająco dużo czasu, dlatego żałowała, 
że radnych nie poinformowano o wyłożeniu 
materiału do publicznego wglądu (wyłożenie 
trwało od 8 do 28 listopada, a do dokumenta-
cji nie wniesiono żadnych wniosków, uwag ani 
zastrzeżeń). Mówiła też o rozbieżnościach do-
tyczących kosztów ponoszonych przez gmi-
nę na oświetlenie uliczne, podanych w opra-
cowaniu, w porównaniu z tymi zamieszczony-
mi na stronie www.rybnik.eu, a radny Broni-
sław Drabiniok (PO) powrócił do sesji z paź-
dziernika 2009 r. — Jako jedyny na tej sali by-
łem wtedy przeciwny temu dokumentowi i z per-
spektywy lat okazało się, że miałem rację. Przez 
cały ten czas balansowaliśmy na krawędzi bezpie-
czeństwa energetycznego. Dlatego warto czasem 
wsłuchać się w głos jednostki — mówił o tamtych 
decyzjach, zgodnie z którymi elektrownia mia-
ła stać się głównym dostawcą ciepła, a elektro-
ciepłownia „Chwałowice” jedynie źródłem za-
pasowym. — To nie jest tak, że w 2009 r. zrobili-
śmy komuś na złość. Ten dokument odzwierciedla 
politykę przedsiębiorstw energetycznych na tere-
nie miasta i wtedy Kompania Węglowa przedsta-
wiła nam swoje założenia, a elektrownia – swo-
je. Jako zatwierdzający ten dokument, stanęli-

† W końcu grudnia rybniczanie Anna  
i Dariusz Kosteczko kupili od EDF Ryb-
nik ośrodek sportów wodnych i rekreacji  
w Stodołach. Nowi właściciele zakładają,  
że uda im się utrzymać otwarty charakter 
ośrodka. Jeszcze w tym roku chcą wybu-
rzyć część parterowych pawilonów noc-
legowych i rozpocząć budowę efektow-
nego domu przyjęć, restauracji i restau-
racji dla rowerzystów. Zamierzają reakty-
wować pole kempingowe i boisko do pił-
ki nożnej, a zimą urządzać trasy biegowe 
dla narciarzy.

† 3 stycznia około 20, prawdopodobnie 
po wypadnięciu żaru z pieca zapaliło się 
poddasze zaniedbanego domu jednoro-
dzinnego przy ul. Rudzkiej w dzielnicy 
Orzepowice. Palącą się więźbę i materia-
ły zgromadzone na poddaszu ugasili stra-
żacy. Straty oszacowano wstępnie na 16 
tys. zł. Troje mieszkańców – 74-letnia ko-
bieta, jej syn i jego partnerka z objawa-
mi podtrucia spalinami trafili do szpita-
la w Orzepowicach. Obecnie za sprawą 
pracowników Ośrodka Pomocy Społecz-
nej pomieszkują w stadionowym hotelu 
Arena (pomieszczenie z łazienką), gdzie 
w ciągu dnia mogą też korzystać z jed-
nego ciepłego posiłku.

† Z początkiem roku do rybnickiej komen-
dy straży pożarnej trafił nowy, ciężki (26 
ton) wóz bojowy scania. Ma terenowe 
podwozie, napęd na wszystkie trzy osie, 
sześcioosobową kabinę i zbiorniki na pięć 
ton wody i cztery tony środka pianotwór-
czego. Scania zastąpiła wiekowego stey-
ra z 1987 roku.   

† 5 stycznia wieczorem spłonął praktycznie 
doszczętnie drewniany zajazd gastrono-
miczny przy ul. Mikołowskiej (w sąsiedz-
twie wiaduktu nad torami przed zjazdem 
na Kamień). Pożar wybuchł ok 21.30,  
a straty oszacowano wstępnie na 150 tys. zł.  
Już po wszystkim stwierdzono ślady wła-
mania i odkręcone zawory butli z gazem, 
bardzo prawdopodobne więc, że przyczy-
ną pożaru było podpalenie.   

† Strażnicy miejscy odwiedzili placówki 
handlowe w Niedobczycach i Boguszowi-
cach Starych. Przeprowadzono 21 kontro-
li, podczas których sprawdzano wpis do 
ewidencji działalności gospodarczej, ze-
zwolenia na sprzedaż alkoholu, legaliza-
cje wag oraz widoczności cen i informacji 
o szkodliwości i zakazie sprzedaży tytoniu 
i alkoholu nieletnim. W dwóch sklepach 
stwierdzono nieprawidłowości – brak le-
galizacji wagi i informacji o zakazie sprze-
daży tytoniu.
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śmy pod presją ceny – wtedy, według materiałów,  
elektrownia miała być rozbudowana, a prace za-
kończone do 2015 r. i od 2016 r. miała podawać 
ciepło tańsze o 2 zł/GJ w porównaniu z tym z EC. 
Kompania Węglowa miała modernizować swoje 
źródło ciepła, które miało stać się instalacją re-
zerwową, ale z tego stanowiska później zaczęła się 
wycofywać i wypowiedziała umowę PEC-owi, ale 
EC miała pracować do 2015 r. — mówił Michał 
Śmigielski. — Nie było i nie ma sprzeczności w 
działaniach rady, bo RM głosuje tylko za tym, co 
przedsiębiorstwa energetyczne planują robić na 
swoim terenie w czasie najbliższych 15 lat — do-
dał. Bronisław Drabiniok stwierdził, że nie ma 
czegoś takiego jak „rezerwowe źródło” i wyraził 
przekonanie, że po doliczeniu amortyzacji, cena 
ciepła z elektrowni i tak byłaby znacznie wyż-
sza. Radny krytykował też wartość przedstawio-
nej aktualizacji, przekonując, że jest w niej wiele 
wiadomości niepotrzebnych, a do tego błędnych, 
jak np. informacja o DK nr 91 (taka droga jest  
w Żywcu, a nie w Rybniku). — Analiza danych 
demograficznych to już prawdziwa komedia do po-
duszki, Bareja by się uśmiał. Przepłaciliśmy za ten 
dokument, jednak zagłosuję za jego przyjęciem, bo 
jest potrzebny i gwarantuje bezpieczeństwo energe-
tyczne, a mieszkańcy zasilani w ciepło z elektrocie-
płowni „Chwałowice” mogą spać spokojnie — za-
powiedział. Henryk Cebula (PiS) przypomniał, 
że nie udała się komunalizacja PEC-u, która po-
zwoliłaby wpływać na cenę ciepła. Minister zde-
cydował inaczej i zakład trafił do Spółki Ener-
getycznej Jastrzębie, której właścicielem jest Ja-
strzębska Spółka Węglowa. Mówił też o planach 
przekształceń własnościowych Zakładu Elektro-
ciepłownie i umowie pomiędzy Kompanią i JSW, 
której skutki trudno przewidzieć. Mogą, jak mó-
wił, przynieść podobne konsekwencje, jakie wią-
zały się z powstaniem kotłowni w Niewiadomiu, 
gdy jastrzębski PEC zlecił jej wybudowanie,  
a koszty, jak mówił radny, spadły na mieszkań-
ców: — I teraz mieszkańcy Niewiadomia płacą za 
ciepło najdrożej w mieście — stwierdził. Michał 
Śmigielski przypomniał, że sytuacja ciepłowni w 
Niewiadomiu była podobna do tej, w jakiej znala-
zła się elektrociepłownia „Chwałowice”. — Kom-
pania wypowiedziała umowę na dostawę ciepła  
i „porzuciła” swoją ciepłownię. W to miejsce mu-
siał wejść nowy podmiot, któremu jednak nie udo-
stępniono działki – Kompania zażądała za nią zbyt 
wysokiej ceny, więc PEC Jastrzębie musiał wybu-
dować nową kotłownię, a koszty amortyzacyjne, 
niestety, obciążyły odbiorców ciepła — doprecy-
zował wiceprezydent. Stanisław Jaszczuk odniósł 
się do wypowiedzi Bronisława Drabinioka i rów-
nież wrócił do pamiętnej sesji z 2009 r. — Alterna-
tywne możliwości zasilania miasta w ciepło z elek-
trowni były korzystne dla odbiorców, nie dla firmy, 
której pan wtedy bronił. Przypominam sobie, jak 
szef PEC-u stawiał nas pod murem, zapewniając, 
że będą inwestować, ale tylko wtedy, gdy nie wpro-
wadzimy planu i nie stworzymy im konkurencji. 
To była forma szantażu. Możliwość pozyskiwania 
tańszego ciepła z elektrowni sprawiła, że PEC po-
czuł się zagrożony. Jednak konkurencja jest dobra 
dla odbiorców, nie dla producenta. I to my, a nie 

pan mieliśmy rację. Pan broni monopolisty, a nie 
odbiorców. Dla mnie nie ma znaczenia, kto bę-
dzie dostarczał energię; ważne by było tanio i cie-
pło. Radny Drabiniok sięgnął po popularny cy-
tat: — Jeśli ktoś Kalemu ukraść krowy to źle, ale 
jak Kali ukraść komuś krowy, to dobrze. Czy elek-
trownia nie byłaby monopolistą? Byłaby takim sa-
mym, jak elektrociepłownia „Chwałowice”. Z ko-
lei Piotr Kuczera przekonywał, że radnym opo-
zycji również zależy na tanim cieple, ale zauwa-
żył: — Kiedy mówimy o EDF-ie to on monopoli-
stą nie jest, ale jak o Kompanii, to jest inaczej. Jest 
monopolistą, czy nie jest?, bo sam już nie wiem. 
Stanisław Jaszczuk odpowiadał, że tamte założe-
nia do planu nie zamykały drogi PEC-owi i elek-
trociepłowni „Chwałowice”, ale otwierały ją do-
datkowo dla nowych podmiotów. — Będę zado-
wolony, gdy obok elektrociepłowni i elektrowni, 
pojawią się nowe źródła zasilania, bo to oznacza 
korzyści dla klientów. W przypadku monopolisty 
będzie tak jak z wodą – są tylko wodociągi i nie 
mamy żadnego wyboru — stwierdził radny. Jed-
nak zdaniem Bronisława Drabinioka „… kto ma 
rury będzie monopolistą; tak było, jest i będzie”. 
Wreszcie Jan Mura (BSR) zauważył, że dysku-
sja wykracza poza temat uchwały i zgłosił wnio-
sek o jej zamknięcie, który poparło 17 radnych, 
sześciu było przeciw, a dwóch się wstrzymało. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Nabyli, zbyli, wydzierżawili…
Trzy kolejne uchwały dotyczyły nieruchomo-

ści. Radni jednogłośnie zdecydowali, że miasto kupi 
od osoby prywatnej niezabudowaną nieruchomość 
przy ul. Staffa w Popielowie. W ten sposób posze-
rzony zostanie newralgiczny dojazd do popielowskiej 
Szkoły Podstawowej nr 24 i powstającego tam przed-
szkola. — Dojazd do placówki jest utrudniony, bo dwa 
auta nie mogą się tam swobodnie minąć, więc miesz-
kańcy Popielowa i Radziejowa z pewnością będą z ta-
kiej decyzji zadowoleni — zauważył Piotr Kuczera. 

W kolejnej uchwale mowa była o bezprzetargowej 
sprzedaży zbędnej miastu nieruchomości zabudowa-
nej częścią budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 
Sportowej 79 w Niewiadomiu właścicielowi tego bu-
dynku oraz o sprzedaży w przetargu: czterech lokali 
użytkowych w budynku wspólnoty mieszkaniowej w 
Boguszowicach przy ul. Patriotów 18 (mieści się tam 
sklep spożywczy, usługi finansowe i totalizator, a je-
den lokal jest wolny) oraz trzech mieszkań w budyn-
kach wspólnot przy ul. Śląskiej 5 i 23 w Chwałowi-
cach i przy ul. Kadetów 5 w Boguszowicach. Uchwa-
łę przyjęto jednogłośnie i bezdyskusyjnie, a ostatni 
z omawianych tego dnia projektów gruntowych do-
tyczył wydzierżawienia bezprzetargowo dwóch nie-
ruchomości gminnych. Jedna, przy ul. Długosza za-
budowana jest garażem, druga to w przeważającej 
części zbiornik wodny tzw. Gliniok, przy ul. Zebrzy-
dowickiej. Sekcja Wędkarska „Gliniok” chce przez 
dziesięć lat dzierżawić zbiornik, a radni zgodzili się 
na to jednogłośnie. 

Środowisko pod lupą
Informacja o stanie środowiska na ob-

szarze województwa śląskiego w 2012 roku 

to liczące prawie 140 stron opracowanie 
przygotowane przez wojewódzki inspekto-
rat ochrony środowiska. Ze względu na ob-
szerność materiału radni mieli możliwość za-
poznania się z nim już wcześniej, a referują-
cy temat Michał Śmigielski skoncentrował się 
tylko na stanie powietrza, gdyż to zagadnienie 
najistotniejsze z punktu widzenia naszego mia-
sta. — Ze statystyk wynika, że jest lepiej niż się 
nam wydaje — mówił o wynikach średnich rocz-
nych stężeń tzw. pyłu zawieszonego PM10, któ-
re w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, w po-
równaniu z rokiem 2011, zmniejszyły się o sie-
dem procent, podczas gdy np. w Żorach wzro-
sły o 11 proc. Gorzej jest natomiast z wartością 
dopuszczalnego stężenia tzw. pyłu zawieszo-
nego PM2,5, która niemal przez cały rok była 
w naszym mieście przekroczona. Podobnie jak 
poziom dwutlenku siarki, którego dopuszczal-
ny pułap 24-godzinnych stężeń został przekro-
czony w Rybniku o 23 proc. — W raporcie czy-
tamy, że główną przyczyną przekroczeń pyłu za-
wieszonego PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu i dwu-
tlenku siarki w okresie zimowym jest emisja z in-
dywidualnego ogrzewania budynków — podsu-
mował Michał Śmigielski.  

W raporcie przeczytać można nie tylko o sta-
nie powietrza, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, ale też o poziomie hałasu i polach 
elektromagnetycznych oraz o gospodarowaniu 
odpadami w różnych miastach województwa. 
Wprowadzono też nowy rozdział dotyczący mo-
nitoringów lokalnych znajdujących się na tere-
nie Śląska. — Zachęcam radnych zainteresowa-
nych tematem do zapoznania się z tym szczegóło-
wym dokumentem — mówił wiceprezydent. Do 
raportu, który dostępny jest na stronie interne-
towej www.katowice.pios.gov.pl, odwołano się 
w czasie tej sesji jeszcze raz, omawiając apel do 
sejmiku województwa.

Wypielęgnują drzewa
— To niewielka dotacja w wysokości trzech 

tys. zł dla Zespołu Parków Krajobrazowych Wo-
jewództwa Śląskiego w Katowicach, który chce 
się zająć pielęgnacją pięciu drzew pomnikowych 
rosnących na terenie naszego miasta — wyja-
śnił temat kolejnej uchwały wiceprezydent 
Michał Śmigielski. Zabiegom w postaci cięć 
leczniczo-pielęgnacyjnych, korekcyjnych i tzw. 
prześwietlających, albo wzmocnienia konstruk-
cji koron, poddane zostaną: dąb szypułkowy ro-
snący na terenie cmentarza parafialnego przy ul. 
Konarskiego w Popielowie-Radziejowie, platan 
klonolistny przy ul. Raciborskiej, dwie wierzby 
kruche z Okrzeszyńca oraz lipa drobnolistna 
rosnąca przy leśniczówce w Chwałęcicach (ul. 
Gzelska). Uchwałę rada przyjęła jednogłośnie. 
Projekt nosi  nazwę „Prace pielęgnacyjno-lecz-
nicze na drzewach z terenu gmin na obszarze 
Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozy-
cje Krajobrazowe Rud Wielkich i jego otuliny”, 
a w jego ramach zabiegom poddanych zostanie 
łącznie 91 drzew pomnikowych. 

cd. na stronie 10
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Oczyścić atmosferę
Niespodziewanie apel do Sejmiku Woje-

wództwa Śląskiego o podjęcie działań zmie-
rzających do ograniczenia niskiej emisji za-
nieczyszczeń do powietrza wywołał długą 
dyskusję. — Nie chcemy wykonywać tak dra-
stycznych ruchów, jak Kraków (sejmik małopol-
ski przyjął uchwałę zakazującą używania paliw 
stałych i od 2018 r. mieszkańcy nie będą mogli 
palić węglem i koksem – przyp. red.), ale chce-
my zaapelować do marszałka, aby temat nie zo-
stał zapomniany, a Sejmik włączył się do starań  
o to, by poszukać możliwości prawnych i rozwią-
zań ustawowych, które pozwoliłyby eliminować 
negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza — 
zapowiedział wiceprezydent Śmigielski. W ape-
lu czytamy m.in. że użytkowanie niskosprawnych  
i przestarzałych urządzeń grzewczych w połącze-
niu ze spalaniem złej jakości paliw energetycz-
nych powoduje, że z każdym kolejnym sezonem 
grzewczym stacje pomiarowe zlokalizowane na 
terenie wielu śląskich miast rejestrują rekordo-
we wskazania emisji zanieczyszczeń, w szczegól-
ności pyłu zawieszonego oraz benzo(a)piranu,  
a Rybnik również jest tego niechlubnym przy-
kładem. Emitowane w dużych ilościach, na sku-
tek spalania paliw stałych, pyły (zwłaszcza ich 
subfrakcje PM10 oraz PM2,5), są w znacznej 
mierze odpowiedzialne za choroby układu od-
dechowego i krążeniowego i różnego rodzaju 
alergie, a w efekcie – za wzrost śmiertelności na 
terenach o wysokich wskaźnikach emisji tych 
substancji. „Zaangażowanie przez samorządy na 
przestrzeni kilkunastu ostatnich lat ogromnych 
środków finansowych na dofinansowanie do wy-
miany starych źródeł ciepła na ekologiczne – bli-
sko 5 500 inwestycji w samym Rybniku, nie przy-
nosi spodziewanych rezultatów” – napisano  
w apelu. Receptą mają być więc „szybkie i efek-
tywne działania zmierzające przede wszystkim do 
eliminacji z rynku paliw stałych złej jakości, spa-
lanych najczęściej w urządzeniach grzewczych ma-
łej mocy oraz wypełnienie luk prawnych, które 
utrudniają skuteczną realizację programów ochro-
ny powietrza”. Tyle treść apelu, do którego naj-
większe zastrzeżenia zgłosiła Monika Krakow-
czyk-Piotrowska. Zaczęła od uwagi, że jeszcze 
przed sesją, w wywiadzie dla lokalnego radia, 
prezydent poinformował, że taka uchwała zosta-
nie przez RM przyjęta. A skoro, jak mówiła, pre-
zydent jeszcze przed głosowaniem znał jego wy-
nik, to okazuje się, że rada miasta nie jest po-
trzebna. Poza tym, zdaniem Moniki Krakow-
czyk-Piotrowskiej, apel jest „mydleniem oczu”. 
— Prezydent w wywiadach radiowych mówi  
o ograniczeniu spalania mułu i miału, ale z treści 
apelu to nie wynika. Jest tylko mowa o ogranicze-
niu spalania złej jakości paliw stałych, do których 
należy też wiele gatunków węgla. Ponadto prezy-
dent nie przewidział żadnych działań osłonowych 
i próbuje za naszym pośrednictwem przerzucić na 
sejmik wojewódzki działania w zakresie ograni-
czania niskiej emisji, a nie kto inny, jak mieszkań-
cy mają ponieść wszystkie koszty z tym związane. 

W budżecie miasta na ten cel nie przewidziano 
żadnych pieniędzy. Dziwię się też przewodniczą-
cemu, że jako górnik chce poddać pod głosowa-
nie uchwałę, która spowoduje ograniczenie pracy 
kopalń i pozbawienie pracy górników. Dla mnie 
czystość powietrza jest sprawą priorytetową i za-
głosuję za każdą sensowną uchwałą, która będzie 
krokiem w tym kierunku, ale ten apel jest umy-
ciem rąk, co potwierdzają słowa prezydenta w ra-
dio: „nad konkretnymi rozwiązaniami będą się 
głowić koledzy z sejmiku” — mówiła Monika Kra-
kowczyk-Piotrowska i dodała: — Na pytanie co 
prezydent zrobił dla ograniczenia niskiej emisji  
w mieście, odpowiedź brzmi: kazał radnym wysto-
sować apel do marszałka, by to on wprowadził re-
strykcyjne przepisy. Jeżeli pan prezydent chce taki 
apel wystosować, niech to zrobi we własnym imie-
niu. Ten apel niczego nie zmieni, dlatego oczeku-
ję od prezydenta konkretnych działań zmierzają-
cych do ograniczenia niskiej emisji — mówiła. 
Radna powoływała się też na opracowania do-
tyczące Krakowa, dowodząc, że 63 proc. miesz-
kańców tego miasta wykorzystuje energię ciepl-
ną z sieci ciepłowniczych, podczas gdy w naszym 
mieście 61 proc. mieszkańców korzysta z węgla. 
— Prezydent Krakowa zapewni dofinansowanie 
do zwiększonych kosztów eksploatacyjnych dla 
ubogich mieszkańców, czyli podszedł do tematu 
inaczej – najpierw zaproponował działania osło-
nowe, a potem – sejmikowi taką uchwałę — mó-
wiła radna PO. Wywołany do tablicy przewod-
niczący miasta zapowiedział, że zagłosuje za 
uchwałą, a prezydent zachęcił radną do uważnej 
lektury apelu i wyjaśniał, że jest on skierowany 
do marszałka województwa, bo to właśnie on 
formalnie odpowiada za stan powietrza na tere-
nie województwa. — To nie prezydent miasta ma 
w tej sprawie podjąć działania, tylko to temat do 
rozwiązania na poziomie sejmiku — tłumaczył  
i przypomniał, że miasto od kliku lat prowadzi 
działania osłonowe, dofinansowując choćby wy-
mianę starych pieców na ekologiczne. Swoimi 
przemyśleniami z radnymi podzielił się też Bro-
nisław Drabiniok, który stwierdził, że uchwała 
jest zasadna, ale niepełna, więc warto ją uzupeł-
nić o efekty jego spostrzeżeń. — W Kompanii 
Węglowej dowiedziałem się, że w ostatnich czte-
rech latach sprzedaż miału i mułu spadła o 50 
proc. więc teoretycznie zanieczyszczeń powinno 
być o 50 proc. mniej. I na przykładzie mojej dziel-
nicy widzę, że w nowych budynkach wykorzystuje 
się proekologiczne rozwiązania i kominy tak nie 
kopcą. Natomiast w wydziale komunikacji dowie-
działem się, że w ostatnich pięciu latach dziesię-
ciokrotnie wzrosła ilość aut sprowadzanych z za-
granicy, większość z nich to samochody ponad 
dziesięcioletnie, z silnikami diesla, bez odpowied-
nich certyfikatów. Na zachodzie nie spełniały norm 
– u nas jeżdżą i trują. A każdy samochód produ-
kuje spaliny podobne do zanieczyszczeń wydoby-
wających się z kominów — mówił. W odpowie-
dzi Michał Śmigielski odwołał się do wcześniej 
cytowanego raportu o stanie środowiska i po-
nownie przytoczył fragment, z którego wynika, 
że główną przyczyną przekroczeń pyłu zawieszo-
nego PM10,  PM2,5 ,  benzo(a)pirenu  

i dwutlenku siarki w okresie zimowym jest jed-
nak emisja z indywidualnego ogrzewania budyn-
ków. Łukasz Kłosek (PO) pytał dlaczego w gro-
nie 11 miast województwa śląskiego, które otrzy-
mają w 2014 r. ponad 21 mln zł z Programu 
„Kawka”, zakładającego likwidację niskiej emi-
sji i wspierającego odnawialne źródła energii, 
zabrakło Rybnika, a nie zabrakło np. Żor i Ra-
ciborza. Wiceprezydent Śmigielski wyjaśniał, że 
miasto nie ubiegało się o dofinansowanie, bo 
nie mogło. — W minionych latach poczyniliśmy 
tyle inwestycji w budynkach użyteczności publicz-
nej, że nie spełniamy już warunków, by brać 
udział w tym programie; jesteśmy za dobrzy — 
mówił. Przewodniczący Komisji przemysłu gór-
niczego, ekologii i rolnictwa Wojciech Piecha 
(PiS) zaprosił radnych do udziału w jej posie-
dzeniach, gdzie tego typu zagadnienia są sze-
roko omawiane. Zwrócił też uwagę, że znale-
zienie dobrego rozwiązania nie jest łatwe i wy-
maga działań długofalowych. — Koszty podłą-
czenia się do sieci PEC-u czy ogrzewania domów 
gazem dla niektórych mieszkańców są zbyt wy-
sokie. Trzeba szukać konsensusu. Dyskusja o sta-
nie powietrza i walka o jego poprawę trwa od 
2010 r., od kiedy przy ul. Borki mamy stację po-
miarową, która monitoruje stan zanieczyszczeń, 
a przecież jeszcze w latach 80. powietrze można 
było „krajać nożem” i nikt na ten temat nawet 
nie rozmawiał. Teraz świadomość mieszkańców 
rośnie. Musimy działać długofalowo i zachęcać 
ich, by podłączali się do sieci ciepłowniczej, tak 
jak to robiliśmy w przypadku kanalizacji — mó-
wił szef komisji. Do wystąpień opozycji odniósł 
się też wiceprzewodniczący RM Stanisław Jasz-
czuk. — Moi przedmówcy chcą dobrze, ale wy-
chodzi jak zawsze… Wasze oburzenie jest bezza-
sadne; nie rozumiecie charakteru tej uchwały. 
Apel do sejmiku wiąże się z toczącym się właśnie 
podziałem środków unijnych na ochronę powie-
trza. Nie można powiedzieć, że jest on zagroże-
niem i atakiem na górnictwo. Przeciwnie, bardzo 
nam zależy na górnictwie, ale zależy nam rów-
nież na czystym powietrzu. W urzędzie marszał-
kowskim dzielone są duże pieniądze na subre-
gion rybnicki, ok. 90-100 mln euro i gros tych środ-
ków ma iść na ograniczenie niskiej emisji, więc taki 
apel jest jak najbardziej zasadny i na pewno niko-
mu krzywdy nie robi — mówił. Krzysztof Szafra-
niec z PO stwierdził, że adresatem apelu faktycz-
nie jest sejmik województwa i nie powinno to bu-
dzić żadnych wątpliwości. — Miasto faktycznie po-
dejmuje różne działania, a czy one są słuszne i czy 
idą w dobrym kierunku, nie jest to tematem tej 
uchwały. Poprzyjmy ten apel, bo nie walczymy  
w nim z górnictwem — ocenił radny Szafraniec. 
Michał Chmieliński (BSR) zauważył, że apel do 
marszałka ma charakter intencyjny i fakt, że mia-
sto problem dostrzega zadziała na korzyść i uła-
twi sięganie po środki pomocowe dla ratowania 
środowiska. Henryk Ryszka mówił o tym, że mia-
stu zależy na górnictwie i przypomniał o możli-
wościach skorzystania z dofinansowania do pie-
ców z podajnikiem, a Józef Skrzypiec (BSR) stwier-
dził, że gdyby radni apelu nie przyjęli można by mó-
wić o grzechu zaniechania. Jednak argumenty te 
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nie przekonały Moniki Krakowczyk-Piotrowskiej, 
która zauważyła, że apel niczego nie zmieni, bo i 
bez niego miasto może się starać o środki zewnętrz-
ne, a przyjmując go radni umywają ręce. — Posta-
rajmy się o fundusze, a nie mydlmy sobie oczu ape-
lem. To tylko słowa, za którymi nie pójdą pieniądze 
— mówiła. — Dlaczego nie chce pani zrozumieć,  
że to zadanie marszałka, a nie rady miasta. Oczywi-
ście rada nie może być i nie będzie bezczynna. Mia-
sto na pewno się włączy i na pewno będzie to nas 
kosztować. Mamy już zaplanowane środki unijne  
z przyszłej perspektywy, ok. 90 mln zł i podzielone za-
dania. Zinwentaryzowaliśmy już ponad 30 budyn-
ków, które zostaną poddane termomodernizacji. Ro-
bimy swoje — ocenił prezydent wyraźnie zaskoczo-
ny długą dyskusją nad, jak stwierdził, oczywistymi 
sprawami. — Pyły i zanieczyszczenia nie znają gra-
nic. Może warto, aby taki apel wystosowały władze 
subregionu? — zastanawiał się Piotr Kuczera. Pre-
zydent Fudali przypomniał, że swego czasu w mie-
ście została zorganizowana konferencja na temat 
stanu powietrza, z której podsumowanie dotarło 
m.in. do ministra ochrony środowiska, marszałka 
i przedstawicieli gmin, i wyraził przekonanie,  
że okoliczne miasta z pewnością pójdą śladem Ryb-
nika: — Wyślemy tę uchwałę do innych z sugestią, 
by nas poparli. Naprawdę nie rozumiem, skąd tak 
długa dyskusja w kwestii tak oczywistej? Radny Dra-
biniok, który miał uwagi do innych radnych, że re-
cenzują jego wypowiedzi, zgłosił ostatecznie wnio-
sek o zakończenie dyskusji, a poparło go 21 osób. 
Całą uchwałę przegłosowano 18 głosami za, przy 
jednym przeciwnym i sześciu wstrzymujących się. 

Pożyczą na program
— Mówimy o czwartej edycji realizacji pro-

gramu ograniczania niskiej emisji w mieście, 
który stworzono w 2010 r. z myślą o dofinanso-
waniu instalacji solarnych i poprawie jakości po-
wietrza — wyjaśniał Michał Śmigielski. Na 
ten cel miasto zaciągnie w roku 2014 pożyczkę 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wy-
sokości 375 tys. zł. To mniej niż dotychczas, ale 
jak wyjaśnił wiceprezydent miasta, rynek nasycił 
się już instalacjami słonecznymi. — Dziś trudno 
byłoby nam znaleźć stu chętnych. Zgodnie z pro-
gramem, do tej pory realizowaliśmy rocznie wła-
śnie sto takich instalacji, ale ze względu na mniej-
sze zainteresowanie, liczbę tę ograniczamy do 
50 — mówił. Program dofinansowujący zabu-
dowę kolektorów słonecznych realizowany jest 
ze środków budżetu miasta i WFOŚiGW. Poło-
wa kosztów inwestycji to wkład własny uczestni-
czących w nim mieszkańców. Zanim radni jed-
nogłośnie poparli projekt, Michał Chmieliński 
zaproponował, by znaleźć takie programy, któ-
re dają możliwość dofinansowania do instala-
cji fotowoltaicznych, przetwarzających światło 
słoneczne w energię elektryczną, a przewodni-
czący Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii 
i Rolnictwa Wojciech Piecha ponownie zapro-
sił radnych, by takie tematy dyskutować na fo-
rum tejże komisji. 

Zatarasujesz – zapłacisz
Jednogłośnie i bezdyskusyjnie radni ustali-

li wysokość opłat, jakie miasto ma prawo po-
brać za usunięcie – na polecenie policji, stra-
ży miejskiej czy dowodzących akcją ratowni-
czą – samochodów z drogi. Właściciele aut po-
stawionych w niedozwolonych miejscach, mu-
szą się liczyć również z kosztami ich postoju na 
strzeżonym parkingu. Opłaty będą stanowiły 80 
proc. maksymalnych stawek podanych przez mini-
sterstwo finansów. Przykładowo: za usunięcie ro-
weru i motoroweru opłata wyniesie 89 zł (za każdą 
rozpoczynającą się dobę przechowania na parkin-
gu strzeżonym – 15 zł), motocykla – 176 zł (odpo-
wiednio – 20 zł), pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 ton – 387 zł (31 zł), a powyżej 3,5 t  
do 7,5 t – 483 zł (40 zł). Kosztuje też odstąpienie od 
usunięcia pojazdu – jeżeli pojawimy się przy samo-
chodzie zanim rozpocznie się załadunek na lawe-
tę – zapłacimy 50 proc. stawki dla poszczególnych 
pojazdów, w pozostałych przypadkach, np. w trak-
cie załadunku – 75 proc. ustalonej opłaty. (Cała 
uchwała na bip.um.rybnik.eu).

Komisje w nowym składzie
Od listopada w radzie miasta zasiada rad-

ny PO Łukasz Kłosek, który zastąpił Szy-
mona Musioła. Od grudnia wiadomo już  
w jakich komisjach będzie pracować. Radny  
z Boguszowic Starych zadeklarował członkostwo 
w trzech komisjach – gospodarki przestrzennej i 
działalności gospodarczej, zdrowia i pomocy spo-
łecznej oraz samorządu i bezpieczeństwa. Zmia-
ny w składach komisji RM radni przyjęli przy jed-
nym głosie wstrzymującym się. 

Krótko, przedświątecznie...
Tylko dwóch radnych zabrało głos w ostat-

nim punkcie przedświątecznej sesji. Radny An-
drzej Oświecimski (BSR) przypomniał, że jego za-
stępcą w komisji zdrowia i pomocy społecznej jest 
radna Krystyna Stokłosa i prosił, by informacja ta 
została odpowiednio wyeksponowana w biurze rady. 
Przekazał też głosy aprobaty rybniczan dla świątecz-
nego wystroju miasta. Jako przewodniczący komisji 
zdrowia i pomocy społecznej wysoko ocenił współ-
pracę komisji z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w ramach programu wspierającego miesz-
kańców dzielnic Niedobczyce, Boguszowice i Paru-
szowiec-Piaski, podkreślając, że wspólne działania 
zaczynają przynosić efekty. Poinformował również, 
że doszło do zapowiadanego spotkania z przedsta-
wicielami PKP dotyczącego remontu zabytkowe-
go dworca w Paruszowcu i  przyniosło ono nadzie-
ję na, nomen-omen, „zielone światełko w tunelu”.

Radny Józef Skrzypiec poinformował o złoże-
niu przez radę dzielnicy Północ wniosku o nazwa-
nie nowego ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej  
z Obwiednią Północną rondem „Wawok”, od hi-
storycznej nazwy tego miejsca, która pojawiła się 
w zapisach podobno już w 1547 r.

Sesję zakończyły tradycyjne świąteczne życze-
nia i podzielenie się opłatkiem.

(WaT), (S), (r)

W czasie grudniowej sesji rady mia-
sta radni jednogłośnie podjęli uchwałę  
w sprawie solidarności z Ukraińcami, bio-
rącymi udział w pokojowych, proeuro-
pejskich demonstracjach. 

W treści uchwały czytamy: — Rada Miasta  
w Rybniku wyraża pełną solidarność z obywa-
telami Ukrainy w dążeniu ku wolnej i demokra-
tycznej Europie. Uważamy, że nasze wsparcie jest 
Ukrainie równie potrzebne jak zaangażowanie  
w tę sprawę polskich i unijnych instytucji. Ape-
lujemy o poszanowanie zasad demokracji, pań-
stwa prawa i suwerenności narodu. Wyrażamy 
przekonanie, że w demokratycznym społeczeń-
stwie obywatele mają prawo do publicznego wy-
rażania swoich poglądów, a używanie wobec de-
monstrujących przemocy nie mieści się w stan-
dardach demokracji. Udzielamy naszego popar-
cia dla Narodu Ukraińskiego, który z wielką de-
terminacją pokazuje, że chce, aby ich kraj stał 
się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.

Apel przesłano do ewentualnego wykorzy-
stania, prezydentowi RP Bronisławowi Komo-
rowskiemu i premierowi Donaldowi Tuskowi. 

(WaT)

Solidarni 
z Ukraińcami
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Kolejna, pierwsza w 2014 roku sesja 
rady miasta odbyła się 15 stycznia. 

W jej trakcie, po dłuższej dyskusji radni przyjęli 
uchwałę w sprawie wystosowania apelu do wicepre-
miera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskie-
go w związku z pogarszającą się sytuację ekonomicz-
ną Kompanii Węglowej. Jednym z zagadnień poru-
szonych w samym apelu (załącznik do uchwały) jest 
„...brak zdecydowanej polityki energetycznej kraju”. 

Stosunkiem głosów 12 (za) do 10 (przeciw) rad-
ni wyrazili zgodę na rozwiązanie przez tą samą 
Kompanię Węglową, a konkretnie kopalnię Chwa-
łowice, stosunku pracy z radnym PO Bronisławem 
Drabiniokiem, który jak czytamy w uzasadnieniu, 
w kwietniu 2009 roku ze względu na staż pracy na-
był uprawnienia emerytalne.

Po pierwszych korektach grudniowej uchwały bu-
dżetowej tegoroczny deficyt budżetowy wzrósł do 
kwoty 105,5 mln zł. Tymczasem rok 2013 miasto za-
kończyło z 15 mln zł nadwyżki, choć według pierwot-
nej wersji budżetu deficyt miał wynieść 108 mln zł.  
Na koniec minionego roku zadłużenie miasta wy-
nosiło 106,6 mln zł.

Szczegółową relację ze styczniowej sesji za-
mieścimy w kolejnym, lutowym wydaniu „GR”.

Kolejna sesja rady miasta odbędzie się
 w urzędzie miasta 26 lutego o 16.

Apel 
o zdecydowanie



Adam Fudali, prezydent Rybnika
To budżet bogaty w róż-

nego rodzaju inwestycje. Te 
najważniejsze to: rewitali-
zacja ulic Powstańców Śl.  
i Sobieskiego od bazyliki św. 
Antoniego do rynku łącznie 
z modernizacją pl. Jana Paw-
ła II, modernizacja, a właści-
wie budowa od nowa kąpie-
liska Ruda, budowa parku 
tematycznego na tyłach kampusu, modernizacja stadio-
nu lekkoatletycznego, no i modernizacja kolejnych dróg,  
a w Rybniku, gdy modernizujemy drogi to budujemy je tak 
naprawdę od nowa. Na budowę dróg wydamy 89 mln zł,  
na remonty prawie 6 mln zł, a na bieżące naprawy (bu-
dżet Rybnickich Służb Komunalnych) 14 mln zł. 

500 tys. zł będą kosztować budżet betoniki dla dziel-
nic, wykorzystywane do budowy dróg dzielnicowych sys-
temem gospodarczym, czyli przez samych mieszkańców. 
Najważniejszymi inwestycjami drogowymi będą: moder-
nizacja ul. Podmiejskiej – 15 mln zł; modernizacja ul. Rudz-
kiej –11 mln zł, przebudowa ul. Prostej – 6,5 mln zł; prze-
budowa ul. Jastrzębskiej – 5 mln zł; przebudowa ul. Zwy-
cięstwa – prawie 5 mln zł; przebudowa mostu na ul. Ko-
tucza – 4,5 mln zł, przebudowa ul. Tkoczów – 4,2 mln zł;  
przebudowa ul. Pod Lasem 4,3 mln zł. 

Na najbliższe dwa lata zabezpieczyliśmy 48 mln zł 
na budowę rybnickiego odcinka drogi regionalnej Raci-
bórz-Pszczyna. W roku 2014 zamierzamy wydać pierw-
szych 20 mln zł; zostaną przeznaczone głównie na wy-
kup zamieszkałych prywatnych nieruchomości, tak by 
rybniczanie mieszkający w miejscach, przez które będzie 
przebiegać nowa droga, mieli odpowiednio dużo czasu 
na zbudowanie sobie nowych domostw. Przygotowania 
do tej inwestycji będą trwać dłużej niż sama budowa tej 
drogi; według obecnych planów miałaby ona trwać od 
2016 do 2019 roku, a łączny jej koszt miałby wynieść 
490 mln. zł. Ale na razie to jednak tylko plany. Zarząd 
województwa podjął już uchwałę o przyznaniu nam na 
budowę tej drogi 300 mln zł z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, więc trzeba tylko przypilnować, 
by po czekających nas w tym roku wyborach do sejmi-
ku, decyzja ta nie została zmieniona. 

To pierwszy rok nowej perspektywy finansowej Unii Eu-
ropejskiej, która potrwa do roku 2020 i jednocześnie koń-
cówka poprzedniej. To wymusiło zabezpieczenie w budże-
cie miasta środków na już realizowane inwestycje z unijnym 
dofinansowaniem i na te, które w roku 2014 mogą się roz-
począć. Przetarg na rewitalizację ulic Powstańców Śl. i So-
bieskiego celowo rozstrzygamy dopiero w tym roku, by nie 
utracić możliwości ubiegania się o unijne dofinansowanie. 

Dziś sytuacja finansowa Rybnika jest względnie dobra, 
ale trzeba pamiętać, że jeśli będziemy realizować te duże 
inwestycje, o których wspomniałem, to nasza sytuacja fi-
nansowa w kolejnych latach będzie się nieco pogarszać, 
zawsze jednak w granicach zdrowego rozsądku i budże-
towego bezpieczeństwa. Wpływy do budżetu będziemy 

planować z nastawieniem pesymistycznym, a wydatki z 
lekką nutą optymizmu, ale rozsądnie. Obawiam się tego 
wszystkiego, co może stać się z polską gospodarką. Bu-
dżet państwa jest de facto oparty na funduszach eme-
rytalnych (OFE) i jeśli tu nastąpi jakieś załamanie to od-
bije się to również na kondycji finansowej samorządów.

Nowością w tym roku jest kwota 1,7 mln zł, która zo-
stanie wydatkowana na realizację tzw. budżetu obywa-
telskiego w poszczególnych dzielnicach. 

Na inwestycje przeznaczymy 193,4 mln zł, czyli 26,4 proc.  
naszego budżetu. Na inwestycje wieloletnie wydamy łącz-
nie 155,8 mln zł, a na te jednoroczne 22 mln. 

Do funkcjonowania oświaty, która jest z założenia fi-
nansowana przez budżet państwa poprzez subwencję 
oświatową, miasto będzie musiało dołożyć w tym roku 
33,2 mln zł, a do zadań z zakresu administracji rządo-
wej, które wykonuje urząd miasta trzeba będzie dopła-
cić kolejne 3,2 mln zł, a przynajmniej taką dopłatę zało-
żono w budżecie miasta.

Deficyt budżetowy wynoszący blisko 97,2 mln zł po-
kryjemy przede wszystkim wolnymi funduszami z roku 
2012, niewykorzystanymi w roku 2013. Mogę zapewnić, 
że znajdę jak najtańsze źródła środków na pokrycie po-
zostałej części deficytu. Będziemy się też starać zdobyć 
unijne dofinansowanie w konkursach organizowanych 
zarówno w ramach nowej perspektywy finansowej, ale 
również w ramach tej starej, bo takowe też jeszcze będą. 

Indywidualny wskaźnik zadłużenia Rybnika na koniec 
2014 roku ma wynieść 4,47 proc. przy maksymalnym do-
puszczalnym poziomie – 11,2 proc.

Ten budżet to duże zobowiązanie. Ranking „Wspólno-
ty”, o którym wspomniał na sesji budżetowej przewod-
niczący klubu radnych PO był poświęcony wykorzystaniu 
unijnych dotacji na inwestycje infrastrukturalne. By utrzy-
mać to wcześniejsze 12. miejsce musielibyśmy wybudo-
wać w Rybniku jeszcze jedną kanalizację albo jeszcze jed-
ną oczyszczalnię ścieków, a to jest po prostu niemożliwe. 

Wskaźnikiem, który najlepiej odpowiada na pytanie, 
czy miasto zmierza we właściwym kierunku jest stopa 
bezrobocia, a ta wynosi w Rybniku ok. 8 proc., podczas, 
gdy w województwie i w kraju jest to wartość dwucy-
frowa (ok. 13-14 proc.). Ta sytuacja utrzymuje się zresz-
tą od lat. Oczywiście nie wszystkie zgłaszane przez rad-
nych inwestycje udało się w budżecie na rok 2014 ująć, 
ale posiłkując się różnymi danymi staraliśmy się doko-
nać jak najbardziej racjonalnych wyborów np. w sprawie 
budowy nowego przedszkola w Popielowie, gdzie stare 
przedszkole, znajdujące się w bardzo złym stanie, trzeba 
po prostu zamknąć. Nigdy nie kierowaliśmy się jakimiś 
względami politycznymi. Traktujemy całe miasto, wszyst-
kie jego dzielnice tak samo. 

Udało nam się zaplanować podwyżkę dla pracowni-
ków samorządowych – średnio po 200 zł miesięcznie na 
etat. Takiej podwyżki nie było przynajmniej od trzech lat. 
W liczbach bezwzględnych będzie ona kosztować budżet 
miasta 10 mln zł. 

To budżet realny, możliwy do wykonania. Z obawą pa-
trzę na strumień pieniędzy, który w ramach nowej unijnej 
perspektywy finansowej ma popłynąć do samorządów 

lokalnych. Ustawodawca wprowadził nowe ogranicze-
nie dla gmin – indywidualny wskaźnik zadłużenia i wie-
le samorządów nie będzie stać na zabezpieczenie wkła-
du własnego w inwestycje, które mogłyby zostać dofi-
nansowane przez Unię Europejską. Zrobimy wszystko,  
by w Rybniku pieniądze na zabezpieczenie wkładu wła-
snego się znalazły, choć na pewno nie będzie to łatwe. 

PO zarzuca mi, że szumne plany modernizacji rybnic-
kiego lotniska, po której miało ono obsługiwać bizneso-
wy ruch pasażerski spełzły na niczym i że skończyło się 
na pięknych wizualizacjach. Chciałem wyjaśnić, że pienią-
dze na modernizację nie tylko rybnickiego, ale i czterech 
innych podobnych lotnisk w województwie miał zabez-
pieczyć marszałek województwa. Tymczasem zapis mó-
wiący o rozwoju lotnisk lokalnych z niewiadomych przy-
czyn został wykreślony ze strategii rozwoju wojewódz-
twa śląskiego, a co za tym, idzie cofnięto również przy-
znane na ten cel fundusze. Pozostały nam jednak plany i 
projekty, będziemy się więc starać, by w nowej perspek-
tywie finansowej UE udało się je zrealizować.    

Blok Samorządowy Rybnik
Przyjmując budżet na 

2014 rok oraz prognozę fi-
nansową do 2040 roku decy-
dujemy o kierunkach rozwoju 
miasta na wiele najbliższych 
lat. Po raz ostatni, z czego 
wszyscy zdajemy sobie spra-
wę, niepowtarzalną szansą 
są środki unijne nowej per-
spektywy finansowej na lata 
2014-2020. Miasto ma już wstępnie zagwarantowanych 
prawie 89 mln zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych oraz 300 mln zł na budowę drogi Racibórz-
Pszczyna. Poprzez konsekwentną politykę racjonalizacji 
wydatków i ograniczania zadłużenia już od kilku lat przy-
gotowujemy się do jak najpełniejszego wykorzystania tych 
środków. Droga Racibórz-Pszczyna to gigantyczna inwe-
stycja, którą można porównać jedynie do programu bu-
dowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta. Inwesty-
cja istotna nie tylko dla naszego miasta z punktu widzenia 
układu komunikacyjnego oraz aktywizacji terenów inwe-
stycyjnych, ale dla całego regionu. A to przecież nie jedyna 
inwestycja planowana do realizacji w najbliższych latach. 
Na inwestycje, te kontynuowane i nowe, zaplanowano  
w przyszłym roku ponad 193 mln zł, co stanowi 26% 
całego budżetu. Będą ukończone: budowa infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej (kąpieli-
sko, stadion lekkoatletyczny, boisko sportowe, plac za-
baw), przebudowa ul. Prostej oraz rewitalizacja prze-
strzeni publicznej – ulice Sobieskiego i Powstańców oraz 
wiele innych. Zostaną rozpoczęte roboty na ulicy Rudz-
kiej, a także wybudowany zostanie park tematyczny przy  
ul. Rudzkiej. 

Tradycyjnie proinwestycyjny charakter budżetu jest 
bardzo istotny, ale nie należy zapominać  o wysokich 

Opinie prezydenta i ugrupowań reprezentowanych w radzie miasta 
o budżecie na 2014 rok
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i ciągle rosnących kosztach bieżącego funkcjonowa-
nia. Miasto nadal będzie musiało dopłacać do subwen-
cji oświatowej ponad 33 mln zł oraz do zadań rządo-
wych (ponad 3 mln zł), co daje w 2014 roku  niebaga-
telną kwotę ponad 36 mln zł. Należy też wziąć pod uwa-
gę (ograniczone) możliwości obciążania mieszkańców  
i podmiotów gospodarczych daninami. Przyjęcie niż-
szych stawek podatkowych oraz wprowadzone (usta-
wowo i przez radę miasta) zwolnienia podatkowe spo-
wodują ujemne skutki dla budżetu w wysokości ponad 
16 mln zł. A to przecież nie jedyne działania podejmo-
wane dla ochrony mieszkańców: dopłaty wymaga trans-
port zbiorowy (11 mln zł) oraz działalność Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej (10 mln zł).

Na to wszystko nakłada się niepewność co do sy-
tuacji gospodarczej kraju. Są obserwowane pewne 
oznaki ożywienia gospodarczego, ale na efekty eko-
nomiczne zapewne trzeba będzie jeszcze poczekać. 
Wielką niewiadomą jest wizja rządu w sprawie po-
prawy stale pogarszającej się kondycji finansowej sa-
morządów. Rok 2014 to także pierwszy rok obowią-
zywania w jednostkach samorządu terytorialnego in-
dywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wprowadzone  
w ostatniej chwili złagodzenie jego rygoru, jeżeli chodzi  
o zadłużenie na realizację projektów unijnych, to wpraw-
dzie krok w dobrym kierunku, ale stanowczo niewystar-
czający. Konieczne są rozwiązania systemowe, które po-
zwolą także Rybnikowi na zwiększenie nadwyżki opera-
cyjnej poprzez wzmocnienie strony dochodowej. Droga 
legislacyjna jest jednak bardzo długa, a wiele decyzji ma-
jących poważne konsekwencje dla finansów miasta orga-
na gminy muszą podejmować już dzisiaj. 

Budżet Miasta na 2014 rok opracowywano ze świado-
mością możliwości wystąpienia zagrożeń, z których wie-
le wynika z otoczenia zewnętrznego, na które miasto nie 
ma wpływu. Klub BSR jest jednak przekonany, że trud-
ności uda się pokonać, a realizacja przedłożonych przez 
Prezydenta Miasta uchwał w sprawie budżetu na 2014 
rok i wieloletniej prognozy finansowej pozwoli na kon-
tynuowanie zrównoważonego rozwoju miasta w najbliż-
szych latach. Dlatego też my, radni klubu BSR, będziemy 
głosować za przyjęciem obu uchwał.

Przewodniczący Klubu Radnych BSR
Jan Mura

Platforma Obywatelska RP 
Prawdziwą miarą każdego 

projektu jest możliwość jego 
pełnej realizacji. Stwierdzenie 
to dotyczy również projektu 
budżetu miasta Rybnika na 
2014 rok. Prezydent zapro-
ponował budżet na poziomie 
prawie 733 mln zł po stronie 
wydatkowej, dochodowej 
zaś na poziomie 635 mln zł. 
Deficyt zatem to 97 mln zł. Realnym czynnikiem decydu-
jącym o możliwościach finansowych miasta jest wysokość 
nadwyżki operacyjnej. Tutaj niestety, żadnych rewelacji nie 
ma – to zaledwie 29 mln zł, sam twórca budżetu wspo-
mina o wysokości optymalnej, tj. ok. 70 milionach, ale do 
tej kwoty nam daleko. Jest to bardzo ważne, ponieważ  

budżet dotyczy pierwszego roku nowej perspektywy fi-
nansowej Unii Europejskiej (2014 – 2020). Rząd RP wyne-
gocjował kwoty, które są wyższe od perspektywy wcze-
śniejszej, co więcej, nowy sposób podziału pieniędzy po-
zwolił na skierowanie funduszy nie na „ścianę wschod-
nią”, ale właśnie na obszary dobrze zurbanizowane  
w tym m. in. Śląsk.

Większość wydatków budżetowych to wydatki na bie-
żącą działalność samorządu – przodują tu kwoty na fi-
nansowanie działań oświatowych (z inwestycji trzeba tu 
zauważyć budowę hali sportowej przy Gimnazjum nr 2  
i przedszkola w Popielowie) oraz zadania związane  
z remontem  i utrzymaniem dróg. Znaczące sumy to wy-
datki na dopłaty do Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i finansowanie zadań związanych z transportem zbioro-
wym. Ale oczywiście te zawsze pozostają w cieniu tego 
co dla prezydenta najistotniejsze – wydatków inwesty-
cyjnych. Trudno nie popierać inwestycji, które świadczą  
o żywotności samorządu. Dobrze, gdy generują one 
miejsca pracy i przyczyniają się do lepszego komfortu 
życia mieszkańców. Prezydent od dłuższego czasu pro-
ponuje generalnie to samo, część zadań było główny-
mi hasłami kampanii wyborczej w roku 2010. Pokusi-
my się o wymienienie: przebudowy kąpieliska „RUDA” 
czy generalnego remontu ciągu pieszego przy ulicach 
Sobieskiego–Powstańców Śląskich. Od dłuższego cza-
su w kolejnych budżetach  znajdują się np. ulice: Pod-
miejska, Rudzka, Prosta, Tkoczów, Pod Lasem. Niektóre 
z nich miały to szczęście, że prace już tam zostały roz-
poczęte, inne niestety, były planowane na wyrost, bez 
potwierdzenia w rzeczywistości. Być może w roku 2014 
wszystkie remonty znajdą szczęśliwy finał i będzie się 
można zająć ulicami, które były zgłaszane przez rady 
dzielnic i mieszkańców do pilnego remontu, a nie uda-
ło się ich wpisać do budżetu na 2014 rok. Niezmienną 
sprawą pozostaje nadzór nad prowadzonymi inwesty-
cjami, odbieramy sygnały od mieszkańców, że dość czę-
sto pozostawia wiele do życzenia. 

Zwraca uwagę wysoka rezerwa celowa na wydatki in-
westycyjne w wysokości 10,5 mln zł. Ufamy, że nie ma 
to związku z tym, że rok 2014 jest rokiem wyborczym!

Bardzo duże sumy przeznaczamy na system monito-
ringu i instalację systemu identyfikacji kibica na stadionie 
miejskim (łącznie 1,3 mln). Liczymy, że przełoży się to na 
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, wzrost zainte-
resowania imprezami sportowymi na tym obiekcie oraz 
podniesie kulturę kibicowania. Promocja  miasta pochło-
nie blisko 1,5 mln złotych. Jej zakres i jakość na pewno 
mają wpływ na zainteresowanie naszym miastem ewen-
tualnych inwestorów – te może przełoży się na nowe miej-
sca pracy w Rybniku. Na razie większych efektów w tym 
zakresie niestety nie widać. 

Dobrze, że w końcu pojawiły się środki na wypłatę od-
szkodowań (20 mln zł) w związku z planowaną budową 
drogi Pszczyna – Racibórz. W trakcie kampanii wyborczej 
w 2010 roku był to sztandarowy projekt pokazany w for-
mie wizualizacji. Jednak wszyscy wiemy, że bez współfi-
nansowania tego projektu przez środki zewnętrzne, nie 
ruszymy z miejsca. Stuprocentowej pewności ich otrzy-
mania na dzień dzisiejszy miasto Rybnik nie ma. Wykupy 
należy zacząć i zadbać o wkład własny. 

Wydaje się, że czasem brakuje konsekwencji w realizowa-
niu założonych planów. Widzieliśmy cztery lata temu efek-
towny projekt  lotniska w Gotartowicach. Dzisiaj pozostaje  

on w sferze pragnień. „Jechaliśmy” także szeroką na dwa 
pasy w każdym kierunku drogą Pszczyna-Racibórz. Dzisiaj 
głośno mówi się o ograniczaniu tych założeń. Rybnicza-
nie już wiedzą, że tzw. wizualizacje nie mają nic wspól-
nego z ostateczną realizacją.

Dlatego stoimy na stanowisku, by wszelkie potrzebne 
miastu inwestycje optymalizować i urealniać ich wykona-
nie. To uczciwsze wobec społeczności lokalnej.

W budżecie nie zarezerwowano środków na budo-
wę nowoczesnych sal dla rybnickich szkół średnich, któ-
re stanowią wizytówkę miasta w naszym regionie. Bar-
dzo niepokoją ostatnie rankingi, w których miasto wy-
pada coraz gorzej. Ranking „Wspólnoty” nie pozostawia 
złudzeń. Rybnik co roku, poczynając od początku obec-
nej kadencji, tj. 2010 roku, ląduje na coraz dalszych po-
zycjach w rankingu tego niezależnego pisma dla samo-
rządowców. Obecnie 20 pozycja, to olbrzymi spadek  
w porównaniu do roku 2011, bo aż o osiem miejsc  
(z miejsca 12. na 20.).

W trakcie prac nad budżetem w poszczególnych ko-
misjach radni PO ustosunkowywali się do całego szere-
gu innych zapisów projektu budżetu. 

W podsumowaniu wypada nawiązać do pierwszego 
zdania naszego stanowiska: „Prawdziwą miarą każde-
go projektu jest możliwość jego pełnej realizacji”. Dlate-
go, pomimo wyżej wyrażonych wątpliwości, poprzemy 
uchwałę budżetową na 2014 r. Czas pokaże, czy umiejętnie  
planowano i rzetelnie go realizowano oraz czy miara nie 
została przebrana.

Przewodniczący Klubu Radnych PO
Piotr Kuczera

Prawo i Sprawiedliwość
Łączna kwota planowa-

nych dochodów budżetu 
miasta w 2014 roku wynosi 
635 720 116,80 zł,

Łączna kwota planowa-
nych wydatków budżetu mia-
sta w 2014 roku wynosi  732 
904 897,93 zł,

Tym samym planowany 
deficyt na 2014 rok zamy-
ka się kwotą 97 184 781,13zł i jest to około 3/4 zadłuże-
nia na które nasze miasto może sobie pozwolić. Oczywi-
ście zawsze jest pytanie czy wszystkie zaplanowane zada-
nia zostaną wykonane, i życzymy sobie, i nam wszystkim, 
aby tak było, bo to przekłada się wprost na jakość nasze-
go życia. Ale sami doskonale wiemy, że z tym bywa różnie. 

Budżet na 2014 rok to budżet racjonalny, na miarę na-
szych możliwości i okoliczności zewnętrznych które rów-
nież mają istotny wpływ na jego ostateczny kształt. 

Opozycja dzwoni na alarm, że władza się wypaliła, po-
nieważ spadamy w rankingach. Czasem mamy wraże-
nie, że rankingi i notowania to jej ulubione zajęcie i bo-
daj jedyna troska. Ale wystarczy zrealizować jedno z pla-
nowanych zadań, czyli budowę rybnickiego odcinka dro-
gi Pszczyna – Racibórz, a wrócimy na czołówkę notowań. 
Jednak nie miejsce w rankingach jest istotne, a jakość ży-
cia i bezpieczeństwo mieszkańców, które budżet winien 
gwarantować, i w naszej ocenie ten budżet to gwarantuje.
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Nie ma się co łudzić, że nasz chłopsko-liberalny rząd 
sprawi, iż budowa planu budżetowego dla naszego mia-
sta będzie łatwiejsza. To, co dzieje się z OFE i NFZ każe być 
przygotowanym na najczarniejsze scenariusze, i świadczy 
dobitnie o tym, że jeżeli ktoś się wypalił to jest to właśnie 
władza w Warszawie czyli Platforma Obywatelska i jej lider.  
Nadzieja jaka się pojawiła po odejściu ministra Rostowskie-
go na to że będzie lepiej, pękła jak bańka mydlana. Teraz 
superminister będzie zarządzał, o zgrozo, długiem nasze-
go kraju. Dostanie w nagrodę za dotychczasowe „dokona-
nia” lepsze pieniądze i mniejszą odpowiedzialność – więc 
raczej na pewno lepiej nie będzie!?  

W tym zewnętrznym kontekście szczególnego znaczenia 
nabiera racjonalne planowanie na poziomie samorządo-
wym, oraz zgromadzenia wkładu własnego i przygotowa-
nie się do absorbcji środków unijnych z nowego rozdania 
na lata 2014-2020, prawdopodobnie ostatniego w tej skali. 

Budżet na 2014 rok nadal zachowuje charakter pro-
inwestycyjny, to pozwala między innymi, na utrzymanie 
niższej niż w innych miastach stopy bezrobocia. Zawsze 
będzie tak, że trzeba wybierać pomiędzy tym, co chcemy 
zrobić, a tym co zrobić możemy, np. czy budować, wspo-
mniany wcześniej rybnicki odcinek drogi Pszczyna-Raci-
bórz, która bez wątpienia jest potrzebna, ale skonsumuje 
ogromne środki, czy też realizować inne drobniejsze, ale 
nie mniej ważne cele. Bez względu na przyjęte rozwiąza-
nia musimy pilnować, aby wskaźniki zadłużenia mieściły 
się  w bezpiecznych granicach. To kwestia zarówno wia-
rygodności względem inwestorów, jak i odpowiedzialno-
ści względem rybniczan.  

Ze szczegółami budżetu zapoznaliśmy się na komi-
sjach i w materiałach, które otrzymaliśmy wcześniej,  
a które omówił pan skarbnik i pan prezydent, dlatego 
nie będziemy się powtarzać. Opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o projekcie budżetu i wieloletniej pro-
gnozie finansowej oraz opinie wszystkich komisji rady 
miasta są pozytywne. Na komisjach nawet opozycja 
nie była przeciw. 

Cieszymy się z poparcia opozycji dla projektu budże-
tu. Coraz częściej się to zdarza. Widać, że udało się ją 
przekonać do polityki miasta kreowanej przez rządzą-
cą koalicję. Nowo otwarte lodowisko, park tematyczny 

przy kampusie, czy też remont kąpieliska Ruda to jed-
ne z licznych przykładów i dowód że władza w Rybni-
ku jeszcze się do końca nie wypaliła, nadal ma poten-
cjał i dobre pomysły. Będzie sporo okazji do wspólnego 
zdjęcia przed wyborami.

Dziękujemy wszystkim pracownikom UM, i pozosta-
łych jednostek oraz panu prezydentowi, za trud włożony 
w przygotowanie tego budżetu. Ze swojej strony będzie-
my wspierać jego realizację. A w związku z Nowym Ro-
kiem, w imieniu wszystkich członków i sympatyków Pra-
wa i Sprawiedliwości składamy wszystkim rybniczanom, 
w tym władzom naszego miasta z panem prezydentem na 
czele oraz wszystkim radnym, życzenia zdrowia i samych 
sukcesów w nadchodzącym 2014 roku. 

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości poprze oczy-
wiście przedłożony projekt uchwały budżetowej na 
rok 2014.

Przewodniczący Klubu Radnych PiS
Stanisław Jaszczuk

Samorządny Rybnik
Uchwała w sprawie budże-

tu Miasta Rybnika jest jedną z 
najważniejszych uchwał. Podję-
cie tej decyzji wiąże się z zapew-
nieniem bezpiecznego funkcjo-
nowania naszego miasta we 
wszystkich zadaniach powia-
tu i założeniach rozwojowych.  
Istotnym i podstawowym kry-
terium przyjęcia budżetu moim 
zdaniem jest stabilizacja finansowa miasta i nie przekrocze-
nie wskaźników zadłużenia. Zakładany w projekcie budże-
tu deficyt  97 mln zł zostanie sfinansowany z wolnych środ-
ków z ubiegłych lat oraz z obligacji, kredytów, pożyczek, a 
także przewidywanych oszczędności po przetargach. Do-
chody budżetowe miasta planowane są z ostrożnością, po-
nieważ do projektu trzeba przyjąć  tylko prognozy wskaźni-
ków Ministerstwa Finansów.  Dotychczasowe budżety mia-
sta były w dużej mierze zasilane ze środków unijnych. W 
2014 r. dotacje ze środków unijnych są także uwzględnione 
zwłaszcza w zadaniach inwestycyjnych oraz w projektach tzw. 

„miękkich” w szczególności oświatowych. Podkreślić należy,  
że w założeniach budżetowych znalazły się pieniądze na pod-
wyżki płac pracowników samorządowych. Budżet oceniam 
jako rozwojowy dla naszego miasta ponieważ prowadzona 
będzie inwestycja związana z budową drogi regionalnej Ra-
cibórz-Pszczyna.  Budowa dróg, szczególnie tych szybkiego 
ruchu,  jest gwarantem rozwoju i zainteresowań przyszłych 
inwestorów. Mamy dobrze rozwiniętą infrastrukturę sporto-
wą, rekreacyjną i edukacyjną. Prezydent dodatkowo stawia 
na nowoczesność i estetykę miasta m.in. poprzez projekty bu-
dowy parków, deptaków, modernizację kąpieliska Ruda. Pra-
gniemy, aby nasze miasto było czyste, zielone i oświetlone,  
w związku z tym w planie budżetu są zapewnione duże środ-
ki na realizację tych zadań, m.in. blisko 3 mln zł na oświetle-
nie ulic, pół miliona na utrzymanie zieleni oraz około 6 mln zł  
na utrzymanie dróg gminnych.

Planując budżet, Prezydent nie zapomniał o propozy-
cjach spędzania czasu wolnego mieszkańców. Zakłada 
organizację imprez kulturalnych i sportowych. Zarezer-
wował blisko 34 mln złotych w dziale kultury fizycznej na 
obiekty sportowe. 

Dużym zadaniem dla miasta jest ochrona mieszkańców, 
których należy wesprzeć poprzez dopłaty w sferze polity-
ki społecznej, czynszach  mieszkaniowych, czy w ulgach 
w transporcie zbiorowym. Do  Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej zaplanowano dopłaty w wysokości 10 mln zł,  
w Zakładzie Transportu Zbiorowego 11 mln zł i Ośrodku Po-
mocy Społecznej ok. 3 mln zł. Prezydent zaplanował również 
w budżecie w 2014 roku remonty: budowlane na 16 mln zł,  
remonty dróg na blisko 6 mln zł, placówek oświatowych 
na 4,5 mln zł, w zasobach mieszkaniowych na 2,5 mln zł,  
w obiektach instytucji kultury 1 mln zł, a obiektach miej-
skich 2,2 mln złotych. Żadna z dzielnic miasta nie została 
pominięta w podziale środków budżetowych chociażby 
na realizację podstawowych, corocznych zadań. Niektó-
re dzielnice wykorzystają przydzielone środki na realizację 
przyjętych projektów w budżecie obywatelskim.

Patrzę optymistycznie na założenia budżetowe na 2014 
rok i będę głosował za jego przyjęciem.  

Leszek Kuśka

Redakcja nie ingerowała w treść opinii.
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Przypomnijmy: dzienny opiekun to obok 
klubów dziecięcych oraz żłobków nowa for-
ma opieki nad najmłodszymi dziećmi. Reali-
zowany w mieście projekt zakłada, że dzie-
sięć osób pozostających bez pracy – z wy-
kształceniem pedagogicznym, pielęgniar-
skim lub położniczym – przejdzie specjal-
ny kurs, a sześć spośród nich, wybranych w 
konkursie, przez rok będzie, od poniedział-
ku do piątku, opiekować się 18 dzieci do lat 

trzech w specjalnie doposażonych punktach 
opieki. Takie wsparcie kierowane będzie do 
rodziców powracających do pracy po prze-
rwie związanej z urodzeniem i wychowa-
niem dziecka. 

15 stycznia w czasie sesji radni ustalili, że 
maksymalna wysokość wynagrodzenia takie-
go opiekuna zatrudnianego przez miasto bę-
dzie wynosić 6 zł za każdą godzinę opieki. 

— Dzieci objętych opieką musi być co naj-

mniej troje — wyjaśniała Joanna Kryszczy-
szyn, wiceprezydent miasta. Nie wykluczyła 
objęcia tą formą opieki również dziecka nie-
pełnosprawnego. Radni ustalili ponadto, że 
opłata, którą będą ponosić rodzice, wyniesie 
1,35 zł za godzinę. Dzieci będą przebywać 
w domach opiekunów lub w wynajętych na 
te potrzeby lokalach. Zostaną one specjal-
nie przygotowane i wyposażone. Szczegóły 
dotyczące programu będą sukcesywnie za-
mieszczane na stronie internetowej wydzia-
łu edukacji (www.edukacja.rybnik.eu, tel. 32 
439 21 35). Wartość projektu oszacowano na 
ponad 440 tys. zł, ale aż 374 tys. zł wyniesie 
unijne dofinansowanie.

Warto dodać, że jednego opiekuna dzien-
nego zatrudnia już Rybnicka Spółdzielnia So-
cjalna w Klubie Aktywnego Malucha „Widzi 
Misie”.         (S)

Prawie jak żłobek

1 stycznia ruszył projekt pod nazwą „Wdrożenie programu opieki dziennej 
nad dziećmi do lat trzech na terenie Rybnika”. Dzięki unijnemu dofinansowaniu 
w mieście uruchomione zostaną punkty, w których tzw. opiekunowie dzienni 
sprawować będą opiekę nad dziećmi rodziców chcących wrócić do pracy. 

14 Nr 1/511; styczeń 2014



Do Walentynek wydłużono 
okres promocyjnej sprzedaży 
bi letów na czerwcowy 
koncert amerykańskiego 
zespołu 30 Seconds to Mars 
w naszym mieście. Najtańszy 
bilet wciąż kosztuje 135 zł. 

Choć osobnego sektora dla 
Walentynek i Walentych w cza-
sie koncertu nie będzie, jego or-
ganizatorzy mają nadzieję, że 
zakochani skorzystają z promo-
cyjnych cen szukając upomin-
ków dla adresatów swych wa-
lentynek. Agencja Prestige MJM, 
która wspólnie z miastem po raz 
czwarty organizuje duży koncert 
na stadionie miejskim przy ul. 
Gliwickiej, rozkręca tymczasem 
zakrojoną na szeroką skalę kam-
panię reklamową. Jej wizytówką 
jest olbrzymi plakat, który poja-
wił się w samym centrum War-
szawy. Wielkoformatowa rekla-
ma o powierzchni 537 m2 poja-
wiła się na skrzyżowaniu ul. Mar-
szałkowskiej z Alejami Jerozolim-
skimi, blisko Pałacu Nauki i Kul-
tury. Zapowiedzi koncertu po-
jawią się również w ogólnopol-
skich i lokalnych telewizjach, roz-
głośniach radiowych czy popu-
larnych gazetach, nie wspomi-
nając o internetowych portalach 
czy środkach transportu publicz-
nego. 30 Seconds to Mars zagra 
w Rybniku w niedzielę 22 czerw-
ca. Przedstawiciele Prestige MJM 
podkreślają, że na żaden z wcze-
śniejszych rybnickich koncertów 
nie sprzedali tak dużej liczby bile-
tów w tak krótkim czasie.

Co ciekawe, wokalista zespo-
łu Jared Leto otrzymał ostatnio 
„Złoty Glob” – nagrodę dla naj-
lepszego aktora drugiego pla-
nu. W filmie „Witaj w klubie” 
(„Dallas Buyers Club”) zagrał 
transseksualistę.

Bilety na koncert można kupić 
za pośrednictwem stron: www.
imprezyprestige.com, www.ebi-
let.pl, www.eventim.pl i www.
ticketpro.pl oraz w sprzedaży 
bezpośredniej w salonach EM-
PIK, Media Markt i Saturn na te-
renie całego kraju.          (WaT)

W ogłoszonym przez magistrat 
przetargu na rewitalizację „prze-
strzeni publicznej” złożono dzie-
więć ofert. Najtańszą – 11,1 mln zł 
złożyła firma Wasbud z Grodkowa, 
a najdroższą Skanska S.A., oferują-
ca wykonanie planowanych robót 
za blisko 16 mln zł. Przetarg zosta-
nie rozstrzygnięty po sprawdzeniu 
poprawności ofert i ewentualnym 
ich uzupełnieniu przez oferentów. 
Przetarg obejmuje m.in. urządze-
nie na nowo pl. Jana Pawła II usy-
tuowanego przed bazyliką, u zbiegu 
ulic Powstańców Śl., Mikołowskiej, 
Białych i Wysokiej. Na placu uwol-
nionym od ruchu samochodowe-
go powstanie efektowna fontanna,  
a także pojawią się ław-
ki. Całość zyska zupeł-
nie nową nawierzch-
nię, wygląd i charak-
ter. Na rewitalizację 
historycznego traktu 
od rynku do „Anto-
niczka” przewidziano  

12,5 mln zł. — Gdy, wszystko pójdzie 
jak po maśle i obejdzie się bez pro-
testów oferentów i zastrzeżeń co do 
ofert, to w ciągu dwóch tygodni pod-
piszemy umowę i przekażemy wyko-
nawcy plac budowy — mówi Michał 
Śmigielski, wiceprezydent miasta. W 
ramach zaplanowanych robót Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej wy-
buduje tu swój ciepłociąg do które-
go, miejmy nadzieję, zostanie pod-
łączonych jak najwięcej budynków. 

Stopniowe wprowadzanie zasad-
niczych zmian w organizacji ruchu 
w okolicy kościoła św. Antoniego 
zaczęło się 10 stycznia. Po pierw-
sze, wyłączono z ruchu pl. Jana 
Pawła II; po drugie, na odcinku  

ul. Mikołowskiej  
na wysokości II LO 
odwrócono kieru-
nek ruchu jedno-
kierunkowego; po 
trzecie, na ulicach 
łączących równole-
głe względem siebie 
ulice Piasta i Na Gó-
rze: Ogródki, Dam-
rota, św. Antoniego 
(część południowa)  

i Orzeszkowej wprowadzono na-
przemiennie (↑↓↑↓) ruch jednokie-
runkowy.

Jak było do przewidzenia, nowe 
drogowe porządki najwięcej kłopotów 
sprawiły kierowcom jeżdżącym na pa-
mięć i ignorującym nowe oznakowa-
nie. Początkowo nie karano ich man-
datami, dając czas na oswojenie się 
ze zmianami. Taki okres przejściowy, 
znając naturę polskich kierowców, był 
konieczny. Z tego samego powodu, by 
wymusić odpowiedni kierunek jazdy, 
w kilku miejscach na jezdni ustawio-
no duże plastikowe klocki; znaleźli się 
jednak kierowcy, którzy i z nimi sobie 
poradzili, przesuwając je tak by umoż-
liwić sobie przejazd. — Jak pokaza-
ła praktyka wprowadzenie tych zmian  
w bardzo rygorystyczny sposób, z godzi-
ny na godzinę, spowodowałoby jeszcze 
większe cyrki, niż te, które obserwowa-
liśmy ostatnio. Zmiany wprowadzali-
śmy więc stopniowo, a kolejne nastą-
pią już w czasie trwania robót. Jednak 
w zdecydowanej większości organi-
zacja ruchu będzie wyglądać tak, jak 

obecnie — mówi wiceprezydent Mi-
chał Śmigielski.

Przetarg na samą modernizację 
układu komunikacyjnego w formu-
le „zaprojektuj i wybuduj” rozstrzy-
gnięto już w ubiegłym roku.

Największe zmiany czekają jesz-
cze kierowców na jednokierunko-
wej obecnie ul. Byłych Więźniów 
Politycznych. Zostanie tam najpierw 
zbudowana kanalizacja deszczowa 
(prace już się rozpoczęły), a po wy-
konaniu nowej nawierzchni zostanie 
tam wprowadzony ruch dwukierun-
kowy. Dlatego u jej zbiegu z Miko-
łowską i Powstańców Śl. pojawi się 
sygnalizacja świetlna. 

Wacław Troszka   

Koncertowa
promocja

Początek rewitalizacji
20 stycznia w magistracie otwarto oferty złożone w przetargu 

na rewitalizację ulic Powstańców Śl., Sobieskiego i św. Jana; 
od bazyliki św. Antoniego do rynku i do placu przed Starym 
Kościołem. Wcześniej w okolicach „Antoniczka” zmieniono 
organizację ruchu, co przysporzyło najwięcej kłopotów 
kierowcom jeżdżącym na pamięć.

Rewi ta l i z a c j a  oko l i c 
bazyliki św. Antoniego 
rozpoczęła się od zmiany 
o r g a n i z a c j i  r u c h u  i 
zamknięcia dla kierowców 
pl. Jana Pawła II

Tak według wizji projektantów 
ma wyglądać przyszły Plac 
Wody, czyli  usytuowany 
przed „Antoniczkiem” pl. 
Jana Pawła II 
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1 grudnia zainaugurowali akcję „Zbieramy 
na busa”, która potrwa do końca listopada. Jej 
celem jest zgromadzenie 100 tysięcy zł. na nowy 
pojazd. — Nasz dziesięcioletni niebieski bus co-
raz częściej zawodzi. Przejechał ponad 300 tys. 
km, dowozi na zajęcia 20 naszych uczestników, 

pokonując dziennie niemal 150 km. Dużo pali, 
ciągle się psuje, więc koszty eksploatacji i napraw 
są dla nas dużym obciążeniem — mówi Agata 
Marszałek, kierownik WTZ nr 1. Zakup stare-
go już dziś busa został przed dekadą sfinanso-
wany w 80 proc. ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
resztę dołożyło prowadzące warsztaty rybnic-
kie koło PSOUU. Niestety dzisiejsze przepisy 
mocno ograniczają dotowanie środków trans-
portu. — W statystykach GUS, Rybnik ocenia-
ny jest jako miasto zamożne. Nie dla nas więc 
możliwość pozyskania 60 proc. dotacji na zakup 
busa z PFRON-u — wyjaśnia Jerzy Kajzerek, 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. 

— Bez busa funkcjonować nie możemy, bo 
nasi podopieczni to osoby niepełnosprawne  

intelektualnie i ruchowo, często poruszające się 
na wózkach i obarczone ułomnościami — wyja-
śnia Agata Marszałek. W grę wchodzi fabrycz-
nie nowy, przystosowany do przewozu osób nie-
pełnosprawnych pojazd. Musi być wyposażony 
w dodatkowe pasy, mieć wzmocnioną podłogę 
oraz możliwość demontowania foteli. 

Pieniądze można ofiarować na różne spo-
soby. W bibliotece głównej przy ul. Szafranka 
oraz w siedzibie warsztatów przy ul. Kościusz-
ki 55 zainstalowano specjalnie oznaczone skar-
bony. Zbiórki prowadzone są również podczas 
kiermaszów prac warsztatowiczów, a darowi-
zny można przekazać na specjalnie utworzone 
konto „bus”, nr rachunku: 61 1160 2202 0000 
0002 4857 2100. Akcję uzupełnia projekt Na-
kręć się pozytywnie, w ramach którego w kil-
kunastu punktach miasta pojawiły się oznaczo-
ne pojemniki, do których można wrzucać pla-
stikowe nakrętki po napojach. — W ich zbie-
raniu będą rywalizować też rybnickie szkoły  
i przedszkola. Przygotowaliśmy nagrodę dla pla-
cówki, która zbierze najwięcej nakrętek — mówi 
Piotr Puchała, koordynator akcji. W lutym od-
będzie się bal charytatywny, z którego dochód 
również zostanie przeznaczony na zakup sa-
mochodu. — W planach są też inne ciekawe 
wydarzenia i happeningi. Za każdym razem bę-
dziemy mieć identyfikatory i koszulki z logo ak-
cji. Wierzymy, że za rok pochwalimy się nowym 
busem — dodaje Piotr Puchała. 

W akcję „Zbieramy na busa” włączyli się 
sami warsztatowicze, którzy przygotowali cie-
kawe gadżety promujące przedsięwzięcie. Wię-
cej na stronie internetowej (www.zbieramyna-
busa.pl).         (D)

Wiele wskazuje na to, że przy okazji mia-
sto odzyska część nakładów poniesionych na 
urządzenie nowej, bardzo wygodnej siedziby 
dla zasłużonej szkoły Szafranków. To właśnie 
miasto gruntownie zmodernizowało gmach,  
w którym wcześniej mieścił się szpital z oddzia-
łem położniczym. 

Jak poinformowała Romana Kuczera, dyrek-
torka szkoły, ministerstwo i boromeuszki uzgod-
nili już cenę, za jaką ministerstwo kupi całą nie-
ruchomość, na której oprócz efektownego gma-
chu szkoły muzycznej, stoi również niezagospo-
darowana rudera. Co ważne, ministerstwo zapła-
ci za budynek w takim stanie, w jakim znajdował 
się on po wyprowadzce szpitala. Wycenę sporzą-
dzono na podstawie inwentaryzacji opracowanej 
przed gruntowną modernizacją budynku.

Obecnie trwa jeszcze uzgadnianie szczegó-
łów transakcji; wiadomo, że ministerstwo chce 
przelać zgromadzeniu boromeuszek uzgodnio-
ną kwotę w dwóch transzach; pierwszą w tym, 
a drugą do czerwca przyszłego roku. Romana 
Kuczera podkreśla fakt, iż zgromadzeniu bo-
romeuszek bardzo zależało na tym, by ich bu-
dynek nadal służył młodym muzykom, a nie zo-
stał przeznaczony np. na jakieś cele komercyj-
ne (kupnem budynku zainteresowały się rów-
nież inne podmioty). Co ważne, pieniądze ze 
sprzedaży budynku siostry chcą przeznaczyć na 
wyposażenie prowadzonego przez nie szpitala 
św. Józefa w Mikołowie, w którym funkcjonują 
m.in. oddziały chirurgii ogólnej i urazowo-orto-
pedycznej. Prezydent Adam Fudali podkreśla, 
że władze miasta decydując się kilka lat temu 

na urządzenie za miejskie pieniądze nowej sie-
dziby dla państwowej szkoły muzycznej podjęły 
słuszną decyzję. Zwraca też uwagę, że po sfina-
lizowaniu transakcji właścicielem siedziby szko-
ły muzycznej będzie ministerstwo, które odpo-
wiada za edukację artystyczną.

— Mamy deklarację przedstawicieli mini-
sterstwa, że nakłady poniesione przez miasto na 
adaptację tego budynku dla potrzeb szkoły zo-
staną zrekompensowane. W jaki sposób i w ja-
kim zakresie – zostanie ustalone w czasie kolej-
nych negocjacji. Na pewno rybniczanie nie stra-
cą na tym, że miasto zainwestowało w stworze-
nie szkole muzycznej godnych warunków do pra-
cy — mówi Romana Kuczera. 

Od tego roku szkolnego szkoła muzycz-
na prowadzi punkt przedszkolny, będący na-
miastką przedszkola artystycznego, do które-
go uczęszcza trójka maluchów. Niewykluczone, 
że docelowo muzyczne przedszkole artystyczne 
będzie funkcjonować w budynku, który miałby 
powstać w miejscu, w którym stoi obecnie stra-
sząca swym wyglądem rudera.

(WaT)

Minister kupi szkołę Szafranków
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia wciąż funkcjonuje w budynku, którego 

właścicielem są siostry boromeuszki. Sytuacja zmieni się w przyszłym roku, gdy 
właścicielem budynku zostanie minister kultury i dziedzictwa narodowego. Akt notarialny 
transakcji kupna-sprzedaży ma zostać podpisany w ciągu najbliższych miesięcy.  

Warsztatowiczom potrzebny nowy bus
Samochód, z którego od dziesięciu 

lat korzystają podopieczni Warsztatów 
Terapii Zajęciowej nr 1 przy ul. 
Kościuszki jest już na wykończeniu, 
dlatego pracownicy,  podopieczni  
i wolontariusze WTZ oraz członkowie 
zarządu rybnickiego koła Polskiego 
Stowarzyszenia  na  Rzecz  Osób  
z  U p o ś l e d z e n i e m  U m y s ł o w y m 
postanowili poprosić rybniczan o pomoc.
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Akcję „Zbieramy na busa” promują gadżety wykonane przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1. Jako pierwsi, kolorowe 
busiki przypięli (od lewej): przewodnicząca rybnickiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Lidia 
Moc, wiceprezydent Ewa Ryszka, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Jerzy Kajzerek oraz kierownik WTZ nr 1 Agata Marszałek. 
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Serdeczne podziękowania 
wszystkim krewnym, delegacjom, sąsiadom,  

sąsiadom z Szerokiej, znajomym, 
którzy wyrazili współczucie i złożyli wieńce i kwiaty 

oraz uczestniczyli w pogrzebie

śp. Stanisława Michalika
składają żona Halina

córki i syn z rodzinami

Podczas uroczystości zorganizowanej przez Wojskową Komendę 
Uzupełnień w Rybniku, otrzymali je pracownicy urzędu miasta oraz 
przedstawiciele miejskich jednostek: wiceprezydent Joanna Kryszczy-
szyn, dyrektor rybnickiego muzeum Bogdan Kloch, dyrektor Zarządu 
Zieleni Miejskiej Andrzej Kozera oraz Grzegorz Górecki, Wojciech Li-
gnarski i Piotr Szczyrbowski. Medale oraz specjalne legitymacje wrę-
czyli: wiceprezydent Ewa Ryszka oraz płk Krzysztof Radwan, szef Wo-
jewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach. Wyróżnionym gratu-
lował także ppłk Andrzej Sykulski, szef rybnickiej WKU, który dzię-
kował przedstawicielom samorządu za dobrą współpracę z wojskowy-
mi. W trakcie uroczystości uhonorowana została również Adriana Pa-
jęcka z Żor, tłumaczka języka dari, mającego w Afganistanie status ję-
zyka urzędowego, która od dwu i pół roku bierze udział w misjach za-
granicznych. — Na studiach poznałam specyfikę Bliskiego Wschodu. 
Jego historia, kultura i tradycja są mi bliskie, więc pobyt w Afganistanie 
nie był dla mnie szokiem kulturowym — mówi. Kilka dni po spotkaniu 
w urzędzie miasta miała powrócić do bazy wojskowej, gdzie pełni rolę 
tłumacza i współpracuje z polskimi żołnierzami. Za udział w 11 i 12 
zmianie misji wojskowej otrzymała kolejne już tzw. „okucia” do przy-
znanej jej wcześniej Gwiazdy Afganistanu. 

Odznaczenia typu gwiazda nadawane są na mocy postanowienia Pre-
zydenta RP za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojsko-
wych poza granicami kraju. W ciągu ostatnich 11 lat odznaczono nimi 
40 tysięcy osób.   

   (D)

— Wolontariat sprawia mi wiele radości. Lubię być potrzebny i cieszę się, 
że to co robię dla innych zostało docenione — mówił Paweł Mitura-Zie-
lonka, odbierając statuetkę dla wolontariusza roku 2013 miasta Ryb-
nika. Gala, w czasie której wręczono wyróżnienia, odbyła się 10 grud-
nia w Domu Kultury w Chwałowicach. 

Konkurs zorganizowało stowarzyszenie Oligos; wpłynęło 14 zgłoszeń. Ka-
pituła, pod przewodnictwem Anny Pytlik z Regionalnego Centrum Wolonta-
riatu w Katowicach, przyznała osiem wyróżnień oraz cztery statuetki dla zwy-
cięzców w poszczególnych kategoriach, a tymi zostali: Klub „Pomocna Dłoń” 

działający przy Zespole Szkół Budowlanych (najlep-
sze szkolne koło wolontariuszy), Rybnicki Bank Dru-
giej Ręki (najlepsza inicjatywa wolontariacka) oraz 
grupa pracowników rybnickiego oddziału firmy Do-
osan Babcock Energy Polska, którzy w ramach ak-
cji „Wolontariat w naszych rękach” wyremontowali 
dom dla nieletnich matek w Rybniku. Statuetkę dla 
najlepszego wolontariusza-seniora otrzymała Ewa 
Kapkowska. — Nie można myśleć tylko o sobie. Kie-
dy mój wnuk potrzebował pomocy, dostaliśmy ją i wte-
dy właśnie postanowiłam, że dopóki starczy mi sił, też 
będę pomagać innym — mówiła. 

Wolontariusz roku, Paweł Mitura-Zielonka, wła-
ściciel firmy reklamowo-poligraficznej, od lat anga-
żuje się w wolontariat; ostatnio w akcję Warsztatów 
Terapii Zajęciowej „Zbieramy na busa”. — Możli-

wości niesienia mądrej pomocy jest wiele, nie brakuje przecież osób i placówek, 
które warto wesprzeć. Pomagam tym, którym mogę w różny sposób: udostęp-
niam sprzęt nagłaśniający i multimedialny, projektuję materiały graficzne dla 
różnych organizacji, prowadzę imprezy, angażuję się w różne akcje, organizuję 
eventy, również dla dzieci i osób niepełnosprawnych. Bez wolontariatu nie mógł-
bym funkcjonować i kiedy długo nie robię czegoś dla innych, czuję się wypalony 
i szukam możliwości by się w coś zaangażować — mówi Paweł Mitura-Zielon-
ka. Statuetki laureatom wręczyli członkowie Kabaretu Młodych Panów, któ-
rzy również wspierają stowarzyszenie Oligos, a z krótkim recitalem wystąpi-
ła wokalistka Hania Hołek. Wiceprezydent miasta Ewa Ryszka przekonywa-
ła, że Rybnik ma szczęście do wolontariuszy oddanych sprawie i dziękowała 
im za zaangażowanie i pracę. — Życzę wam, żeby dobro, które niesiecie innym 
wracało do was jak bumerang. Dziękuję, że jesteście wśród nas — mówiła wo-
lontariuszom Elżbieta Piotrowska, szefowa Oligosu.     (S) 

Medale za obronność

Pomożecie? Pomagają!
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Na czas ferii w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji ceny zniżkowych biletów szkolnych decyzją pre-
zydenta miasta obniżono jeszcze o połowę. 

I tak na pływalni przy ul. Powstańców Śl., obok bazyliki św. 
Antoniego 45-minutowe wejście kosztuje dla uczniów 3 zł,  
a na pływalni w Boguszowicach za 70 min. pływania zapłacą oni 
4 zł. Jeszcze tańsze jest sztuczne lodowisko w sąsiedztwie mo-
dernizowanego kąpieliska Ruda. Za 60-minutową sesję „szko-
lorze” płacą do końca ferii tylko 1,50 zł. Grzech nie skorzystać! 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku przygotował 
też na cały okres ferii cykl turniejów dla miłośników różnych 
dyscyplin sportu. W Boguszowicach w hali MOSiR-u, jak za-
wsze funkcjonuje wakacyjna szkoła boksu. Bogatą ofertę róż-
nego rodzaju zajęć przygotowały również praktycznie wszyst-
kie działające w mieście placówki kultury.

(WaT)

— To dla mnie wyróżnienie — mówiła wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn odbierając brązowy medal 
za zasługi dla obronności kraju

Ferie za pół ceny
14 stycznia w urzędzie miasta wręczono medale za zasługi 

dla obronności kraju.

Wolontariusz roku Paweł 
Mitura-Zielonka
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Rybniczanie
W ostatnim dniu 2013 roku Rybnik liczył 134.577 stałych 

mieszkańców (o 998 mniej niż rok wcześniej), a 3.083 osoby 
były wtedy zameldowane na pobyt czasowy. Liczebna prze-
waga wciąż po stronie rybniczanek, jest ich 69.406, a ryb-
niczan – 65.171. W gronie stałych mieszkańców najliczniej-
szą grupę stanowią oczywiście osoby w wieku produkcyj-
nym (18-65 lat), których jest 92.882 (47.050 kobiet i 45.832 
mężczyzn). Druga, co do liczebności grupa to mieszkańcy  
w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) – 24.090 osób. Tyl-
ko w tej grupie mężczyźni, a raczej przyszli mężczyźni mają 
większość; jest ich 12.324 podczas, gdy dziewcząt 11.766. 
Rybniczan w wieku poprodukcyjnym (powyżej 65 lat) jest 
17.605 (10.590 kobiet i 7.015 mężczyzn).

Najludniejsze dzielnice Rybnika to niezmiennie: Maro-
ko-Nowiny (19.174 mieszkańców), Niedobczyce (12.351)  
i Boguszowice-Osiedle (11.204). Najmniej mieszkańców 
mają wciąż Stodoły – 594, nieco więcej Grabownia – 756  
i Chwałęcice – 1810.

Mało nas, 
czyli niekorzystna demografia 
Liczby mówią same za siebie – w roku 2013 w rybnickim Urzę-
dzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 1.532 narodziny, czyli 
mniej niż w roku poprzednim kiedy było ich 1.595. — Nieste-
ty, taką spadkową tendencję odnotowujemy od kilku lat, jed-
nak niepokojące jest to, że tym razem mamy więcej zgonów 
niż urodzeń — zauważa Maria Cwenar, kierownik rybnickie-
go USC. Okazuje się, że w 2013 r. w urzędniczych statystykach 
odnotowano aż 1.552 zgony; rok wcześniej było ich – 1.458. 
Tak więc bilans 2013 to o 20 zgonów więcej niż urodzeń. 

Ach, co to był za ślub
W 2013 roku w rybnickim ratuszu zawarto 855 małżeństw 

(w poprzednim roku było ich 903). 288 związków zakończyło 
się rozwodem (w 2012 r. – 329). Gdyby ilość rozwodów od-
nieść do ilości zawieranych małżeństw w danym roku, oka-
załoby się, że w 2013 rozpadło się 34 proc. związków mał-
żeńskich. W ustalaniu dnia ślubu narzeczeni nie kierowali 
się jakąś konkretną datą i nie skusiła ich nawet łatwa do za-
pętania kombinacja cyfr 11.12.13. Jak mówi kierownik USC  
w Rybniku Maria Cwenar, najwięcej ślubów zawieranych jest 
zwykle od kwietnia do października, a odstępstwem od tej 
zasady jest grudzień. Jak zwykle w Rybniku nie zabrakło też 
„egzotycznych” ślubów. W ubiegłym roku związki małżeńskie  
w ratuszu zawierali obywatele Filipin, Nigerii, Tunezji, Brazylii, 
Niemiec, Włoch, dwukrotnie Irlandii i Ukrainy, a trzykrotnie – 
Wielkiej Brytanii. W 2013 roku 136 par świętowało jubileusz 
Złotych Godów (50 lat pożycia), 21 małżeństw – diamento-
we jubileusze (60 lat), a dwie pary 65-lecie swojego ślubu. 

W imionach bez zmian
W ubiegłym roku rodzice nie byli szczególnie oryginalni  

w wyborze imion dla swoich nowonarodzonych pociech. Od 
dobrych kilku lat królują dwa – Julia (w 2013 r. było ich 47) oraz 
Jakub (34). Podobnie jest w całym kraju, z małym wyjątkiem. 
Wprawdzie Jakub nadal cieszy się największą popularnością 
(ponad 9,5 tys. chłopców urodzonych w 2013 r. nazwano ta-
kim imieniem), ale po latach dominacji, po raz pierwszy Julkę 
zastąpiła w rankingu Lena (takie imię nadano w 2013 r. ponad 
10 tys. dziewczynek). I to właśnie Lena, jak wynika ze statystyk 
Urzędu Stanu Cywilnego w Rybniku, „depcze po pietach” Julii. 
W ubiegłym roku zarejestrowano tutaj aż 43 Leny. Równie po-
pularne są: Maje (38), Hanie (31) i Amelie (29), a wśród chłop-
ców imiona: Szymon (29), Bartosz (26) i Mateusz (26). Rodzi-
ce pamiętali też o tradycyjnych imionach, nie zabrakło więc 
Piotrów (25), Janów (19) i Franciszków (17) oraz dziewczynek  
o imieniu Maria i Zofia (po 16), czy Antonina (14). Na liście 
znajdziemy również Igę, Polę, Milę i Adę, ale też Kosmę, Za-
chariasza, Eliasa i Ksawerego. Z pisownią imion też bywa róż-
nie. W rybnickich statystykach 2013 roku pojawiło się 13 Oli-
wierów, sześciu Olivierów, po jednym Oliwerze i Oliverze oraz 
trzy Sary i tyle samo dziewczynek o imieniu Sarah. Najrzadziej 
wybierane imiona to: Ahmad, Azeen, Giuseppe, Sahak, Taqwa, 
Santino, Maxi, Nancy, Mabel, Larisa, czy Evghenia. 

W szpitalu
To był kolejny rok, w którym Wojewódzki Szpital Specjali-

styczny nr 3 zmagał się z trudną sytuacją finansową. W maju 
2013 dyrektorem placówki została Aniela Wlizło, która funk-
cję tę ma sprawować przez ponad sześć lat. W ubiegłym roku 
szpital przyjął około 35 tysięcy pacjentów. Jego kontrakt  
z Narodowym Funduszem Zdrowia wyniósł 120 milionów zło-
tych. Funkcjonowało tu 21 oddziałów, a zatrudnionych było 
200 lekarzy. Najwięcej pacjentów przyjęły dwa oddziały we-
wnętrzne, chirurgia ogólna oraz oddział ginekologiczno-po-
łożniczy. Najmniej osób leczyło się na laryngologii dziecięcej 
i dermatologii. W szpitalnych murach przyszło na świat nie-
mal 1.300 dzieci. Ich rodzice to w zdecydowanej większości 
rybniczanie, choć na orzepowickiej porodówce „powiększały 
się” też rodziny z Raciborza, Rydułtów czy Żor. W minionym 
roku szpital zakupił dwa respiratory oraz ultrasonograf oku-
listyczny, zakończono także pierwszy etap modernizacji sie-
ci wodnej. W sierpniu 2013 roku WSS nr 3 otrzymał akredy-
tację Ministerstwa Zdrowia, czyli przyznawany przez resort 
certyfikat, świadczący o wysokiej jakości świadczonych tu 
usług. Szpitalne statystyki odnotowały również 650 zgonów. 

Samochody
W ostatnim dniu 2013 roku w Rybniku było zarejestrowa-

nych łącznie 91.975 pojazdów, w tym: 55.564 samochody 
osobowe, 6.467 ciężarówek, 1.169 autobusów, 2.095 mo-
tocykli oraz 5.184 skutery i motorowery. W ciągu minionego 
roku liczba zarejestrowanych w mieście osobówek wzrosła 
o 2.522 sztuki (w ostatnim dniu roku 2012 było ich 53.042.

W ciągu całego minionego roku w naszym mieście zareje-
strowano 9.606 pojazdów, w tym 1.976 fabrycznie nowych. 
Najwięcej – 7.694 zarejestrowano samochodów osobowych 
(o 588 więcej niż w roku 2012). Zarejestrowano też: 661 cię-
żarówek, 19 autobusów, 431 motocykli oraz 357 skuterów 
lub motorowerów. 

Jeśli chodzi o marki rejestrowanych w 2013 roku samochodów,  

to w Rybniku zdecydowany prym wiodły volkswageny, któ-
rych przybyło w mieście 1.126. Kolejne popularne marki to: 
opel – 829, fiat – 735, ford – 741, renault – 662, peugeot – 487, 
audi – 467, skoda – 330, honda – 292, toyota – 250, BMW – 
236, suzuki – 230, citroën – 222, seat – 212, nissan – 174, che-
vrolet – 130, hyundai – 123, mitsubishi – 99, volvo – 98, alfa 
romeo – 70, dacia – 62. Zarejestrowano też 282 mercedesy  
i sześć lexusów. Samochód o największej pojemności silnika 
zarejestrowany w Rybniku to wciąż buick riviera (7.456 cm3).  
W rejestrach urzędu są też 53 samochody zabytkowe jeżdżące 
z żółtymi tablicami rejestracyjnymi, a najstarszy zarejestrowany 
w Rybniku pojazd to mercedes-benz z 1912 roku.

Urząd miasta
W ostatnim dniu minionego roku w urzędzie miasta praco-

wało 395 osób, o osiem więcej niż na koniec roku 2012. W cią-
gu roku do magistratu, nie licząc poczty elektronicznej wpłynę-
ło 122.391 pism i listów. To aż o 9.767 więcej niż w roku 2012. 
Jeszcze więcej urzędowej korespondencji dostarczyli do insty-
tucji, firm i mieszkańców gońcy magistratu – 202.640 pism;  
o 20.867 więcej niż w poprzednim roku. Co zrozumiałe, coraz 
więcej osób kontaktuje się z urzędnikami za pośrednictwem in-
ternetu i poczty elektronicznej. Od roku 2009 strona interneto-
wa magistrackiego Biuletynu Informacji Publicznej, czyli popu-
larnego BIP-u odnotowała ponad 580 tys. wejść. Miejski serwis  
SMS-owy pod koniec minionego roku miał już 3.180 abonentów.

Sprzedaż mieszkań, 
działek i garaży

Najemcom z bonifikatami sprzedano w 2013 roku 92 
mieszkania (w tym 12 na raty) za łączną kwotę nieco ponad 
1,2 mln zł. Najmniejsze z tych mieszkań miało powierzch-
nię 23,5 m2, a największe 68,7 m2. Najtańsze sprzedano za 
5.703 zł, a najdroższe za 69.378 zł. Magistracki wydział mie-
nia spieniężył też w drodze przetargu osiem wolnych miesz-
kań oraz dziewięć lokali użytkowych (w tym dwa medyczne). 
Sprzedano również 29 nieruchomości gruntowych niezabu-
dowanych o łącznej powierzchni blisko czterech hektarów, 
siedem nieruchomości zabudowanych o łącznej powierzch-
ni 1,9 hektara, a także 38 garaży, w tym 30 bezprzetargowo.    

Woda, ścieki i sieci
W ubiegłym roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-

lizacji w Rybniku „sprzedało” na terenie miasta 4,80 mln m3 
wody. To ponownie mniej niż w roku poprzednim bo w 2012 
wody sprzedano 4,87 mln m3. W skali całego przedsiębior-
stwa, łącznie z Gaszowicami i Jejkowicami odbiorcom do-
starczono 5,1 mln m3 wody (w 2012 – 5,2 mln m3). Popu-
larne „wodociągi” odebrały też 4,555 mln m3 ścieków, czyli 
prawie tyle samo, co w roku poprzednim. 

Na modernizację, rozbudowę, ale i zakup sieci wodno-ka-
nalizacyjnych PWiK wydało w 2013 roku 10,94 mln zł. Tym 
sposobem przedsiębiorstwu przybyło 14,7 km sieci wodo-
ciągowej i 7,8 km kanalizacyjnej.

Rok 2013 w liczbach
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Komunikacja autobusowa
110 autobusów komunikacji miejskiej (sześciu przewoź-

ników), którą organizuje Zarząd Transportu Zbiorowego 
w Rybniku obsługiwało 40 linii dziennych oraz dodatko-
wo dwie linie nocne. W ciągu minionego roku autobusy 
te wykonały 5,27 mln wozokilometrów (5,35 mln w 2012 
r.), z czego 289.205 wozokilometrów to przewozy szkol-
ne. Elektroniczny system pobierania opłat (e-karta) odno-
tował nieco ponad 7,51 mln pasażerów (7,7 mln w 2012 
r.), ale liczba ta nie uwzględnia osób korzystających z dar-
mowych przejazdów. W całym 2013 roku ujawniono, aż 
16.711 przypadków jazdy bez ważnego biletu. To nieste-
ty, wyraźny wzrost w stosunku do roku 2012, kiedy takich 
przypadków było 15.514.

Biznes
W 2013 roku w magistracie zarejestrowano 845 nowych 

podmiotów gospodarczych (751 w roku 2012). Z kolei 709 
podmiotów swą działalność zakończyło. 

Wydano też, a w większości przypadków tylko przedłużo-
no, 708 zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Z kolei 122 zezwo-
lenia wygaszono z powodu nieuiszczenia opłaty w terminie.

Budownictwo
Wydział architektury urzędu miasta wydał w ubiegłym 

roku 218 pozwoleń na wybudowanie 249 budynków jed-
norodzinnych. Dla porównania, w roku 2012  takich po-
zwoleń wydano 212.

212 pozwoleń na budowę tyluż budynków otrzymały w 
2013 roku osoby prywatne. Deweloperzy otrzymali sześć 
pozwoleń obejmujących łącznie 34 budynki jednorodzin-
ne. Wydano im też dwa pozwolenia na budowę dwóch bu-
dynków wielorodzinnych, w których będzie w sumie dzie-
sięć mieszkań.

Magistracka „architektura” zezwoliła też na wybudowa-
nie 25 budynków handlowo-usługowych, 16 garaży, czte-
rech budynków przemysłowo-magazynowych, dwóch ho-
teli i jednego biurowca. 

Ekologia
587 mieszkańców złożyło w ubiegłym roku w urzę-

dzie miasta wniosek o dofinansowanie modernizacji sys-
temu grzewczego, a kolejnych 58 wniosków pozosta-
ło z roku 2012. Dofinansowanie przyznano 398 wnio-
skodawcom (205 na kolektory słoneczne, 103 na ogrze-
wanie gazowe, 73 na ekologiczne piece węglowe, 7 na 
pompy ciepła, 7 na podłączenie do ciepłociągu i 3 na 
ogrzewanie elektryczne). Łączna wartość dofinansowa-
nia do proekologicznych inwestycji mieszkańców wy-
niosła 1.316,948 zł. Obecnie do załatwienia pozosta-
ły 244 wnioski.

 
Rybnickie Służby Komunalne

W całym roku 2013 samochody RSK odśnieżyły łącznie 
50.740 km dróg; najwięcej – 27.334 w styczniu, ale jeszcze 
w kwietniu, w czasie pamiętnej śnieżnej Wielkanocy odśnie-
żono 2.115 km, czyli prawie tyle samo, co w grudniu (2.213 
km). W całym minionym roku do zimowego utrzymania dróg 
zużyto 3.462 tony soli drogowej. 

W czasie prac remontowych (cząstkowych i wielkopo-
wierzchniowych) pracownicy służb komunalnych wyre-
montowali łącznie 42 tys. m2 nawierzchni dróg. W cza-
sie kilku poważniejszych remontów RSK wymieniły na-
wierzchnię na części pl. Armii Krajowej, ronda Kamyczek, 
a także na odcinkach ulic Jankowickiej i Rudzkiej (mię-
dzy groblami).  

Zieleń miejska
W minionym roku pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej posa-

dzili: 100.465 roślin rabatowych, 662 drzewa, 3.024 róże okry-
wowe, 5.786 krzewów ozdobnych i 891 bylin. W czasie reno-
wacji i pielęgnacji terenów zieleni zużyli m.in.: 1.123 tony ziemi 
kompostowej „Lepszy Plon” produkowanej w miejskiej kompo-
stowni, 361 worków torfu, 1.214 worków kory, 1.060 m2 trawy 
z rolki, 308 ton piasku płukanego, 484 deski do naprawy ławek, 
3.837 kg cementu oraz 74.440 worków na odpady komunalne.

W minionym roku Zarząd Zieleni Miejskiej zagospodarował 
też tzw. wyspy centralne trzech nowych rybnickich rond na 
zmodernizowanej ul. Żorskiej: „Cztery pory roku”, „Szczupa-
ki”, „Ulotność”. Na nowo zagospodarowano też wyspę ron-
da „Wodzisławskiego”.

Śmieci
Od początku śmieciowej rewolucji, czyli od początku lipca 

z terenu miasta specjalistyczne firmy wywiozły z terenu Rybni-
ka 26,8 tys. ton odpadów zmieszanych oraz 1 334  tony od-
padów biodegradowalnych, 990 ton opakowań z tworzyw 
sztucznych, 226 ton makulatury oraz 672 tony różnego ro-
dzaju odpadów wielkogabarytowych  

   
Straż pożarna

W ubiegłym roku państwowa straż pożarna odnotowała 
w naszym mieście 882 zdarzenia, znacznie mniej niż w roku 
2012, gdy było ich 1.297. Strażacy gasili 409 pożarów (542 
w 2012 roku) – 399 małych i 10 średnich. Interweniowali też 
w 385 (672) przypadkach tzw. miejscowych zagrożeń (m.in. 
wypadki samochodowe, likwidacja gniazd os i szerszeni). 
Odnotowano też 88 (83 w roku 2012) fałszywych alarmó-
wy, w tym: 3 (6) złośliwe, 44 w tzw. dobrej wierze i 41 wy-
wołanych przez elektroniczne systemy wykrywania pożaru.

Mniej pracy mieli również w ubiegłym roku strażacy ochot-
nicy z jednostek OSP, którzy żartobliwie podsumowują rok jako 
„niepalny”. Interweniowali 397 razy (35 proc. mniej zdarzeń niż 
w roku 2012) – 212 pożarów, 178 miejscowych zagrożeń i 7 fał-
szywych alarmów. 61 proc. (241) wszystkich interwencji ochot-
ników mają na swoim koncie strażacy z pięciu jednostek (OSP 
Boguszowice, Golejów, Kamień, Kłokocin, Popielów) działają-
cych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.   

Straż miejska
W 2013 roku straż miejska ujawniła 84 dzikie wysypiska 

śmieci, odholowała trzy porzucone pojazdy i przeprowa-
dziła 38 kontroli odbywających się w mieście imprez maso-
wych. 308 upojonych alkoholem osób strażnicy odwieźli do 
izby wytrzeźwień w Chorzowie, a 200 kolejnych oddali pod 
opiekę członków ich rodzin. 

 
Nietrzeźwi

W 2013 roku do izby wytrzeźwień w Chorzowie, z którą 
miasto ma podpisaną umowę o współpracy, odwieziono re-
kordową liczbę 487 osób – 429 mężczyzn i 58 kobiet (278 
osób w roku 2012 i 307 w roku 2011). 

Prokuratura
W minionym roku do Prokuratury Rejonowej w Rybniku 

wpływało średnio w miesiącu 457 spraw, to dużo powyżej 
średniej wynoszącej w okręgu gliwickim 317 spraw. Bardziej 
zapracowani byli w okręgu tylko prokuratorzy z Zabrza (472 
sprawy). W ciągu roku rybniccy prokuratorzy obsłużyli 1.438 
wokand (posiedzeń sądu).  

Na początku roku pracowało tu 20 prokuratorów,  
a na końcu tylko 16. Pięciu z różnych przyczyn odeszło, a przy-
szło tylko dwóch niedoświadczony asesor i prokurator Rafał 
Łazarczyk, który został zastępcą prokuratora rejonowego. 

W minionym roku do rybnickiej prokuratury wpłynęła na-
stępująca ilość spraw: 859 – oszustwa, głównie internetowe; 
338 – niepłacenie alimentów; 491 – szeroko rozumiana prze-
moc w rodzinie; 517 – kradzieże; 56 – rozboje. Wszczęto też 
107 postępowań w sprawie wypadków samochodowych; 
osiem z nich spowodowali pijani kierowcy. W sumie w 2013 
roku prokuratorskie zarzuty usłyszało 389 kierowców przy-
łapanych na jeździe na podwójnym gazie.

Bezpańskie psy
W ubiegłym roku do schroniska dla bezpańskich zwie-

rząt w dzielnicy Wielopole trafiło 661 psów, a opuściło je 
539 (odebrane przez właścicieli i adopcja). W 2012 roku tra-
fiło tam 701 psów, a opuściły 574. W ostatnim dniu 2013 
roku w schronisku przebywały 253 czworonogi, o trzy mniej 
niż rok wcześniej. 

Samobójstwa
W minionym roku 22 osoby, w tym cztery kobiety, ode-

brały sobie w Rybniku życie. Najwięcej samobójstw odnoto-
wano w styczniu (5) i we wrześniu (4). Najmłodszy samobój-
ca miał 19 lat, najstarszy 66.  

Pomoc społeczna
W minionym roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku 

udzielił pomocy finansowej 4.034 osobom samotnym bądź 
rodzinom. Zasiłki celowe (w sumie ponad 1,7 mln zł) wypła-
cono 2.081 osobom i rodzinom. Zasiłki z tytułu zdarzenia lo-
sowego (w sumie 15,5 tys. zł) otrzymało 21 osób. Zasiłki stałe 
(ponad 1,4 mln zł) wypłacono 413 osobom bądź rodzinom. 
W związku ze szkodami powstałymi po czerwcowym grado-
biciu 82 osoby otrzymały z dotacji z budżetu państwa zasiłki 
„z tytułu zdarzenia klęskowego” o łącznej wartości 318 tys. zł.

Skierowania do schronisk w Rybniku Niewiadomiu, Przegę-
dzy i w Raciborzu otrzymało w ubiegłym roku 165 osób. Byli 
to głównie bezdomni mężczyźni, ale również matki z dzieć-
mi, które nie miały się gdzie podziać. Za pobyt mieszkańców  
w schroniskach OPS zapłacił w ubiegłym roku ponad 510 tys. zł.  
Kolejne 11 tys. zł zapłacono za ośmiu rybniczan, którzy w 
ciągu 2013 roku przebywali w schroniskach poza Rybnikiem.

W ramach rządowego programu dożywianiem objęto 
4.219 osoby (900 tys. zł z państwowej dotacji + 600 tys. zł 
z budżetu miasta). Z darmowych obiadów w przedszkolach 
i szkołach korzystało 582 przedszkolaków i 1017 uczniów, 
a zasiłki na dożywianie wypłacono 1.143 osobom. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku sfinansował też 
pogrzeby 11 osób bezdomnych i nieposiadających rodzin.  
Z kolei 4,9 mln zł OPS wydał na dodatki mieszkaniowe, któ-
re wypłacono 20.236 razy. 

W Miejskim Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej 
na bieżąco przebywa 150 osób. W ubiegłym roku 35 pod-
opiecznych placówki zmarło i w ich miejsce przyjęto kolej-
nych 35 osób. W kolejce na miejsce czekają obecnie 32 osoby.

(WaT), (S), (D), (m)
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 W związku z tym wprowadzony został ruch 
jednokierunkowy na całej długości ulicy Na Gó-
rze. Obowiązuje on również na ulicach Ogród-
ki, Damrota, Św. Antoniego, Orzeszkowej, Li-
gonia, Wysokiej i Białych. Większy ruch weźmie 
natomiast na siebie ul. Byłych Więźniów Poli-
tycznych, która stanie się drogą dwukierunko-
wą i ważną w tym rejonie arterią. Jej przebudo-
wa rozpocznie się od niezbędnej wycinki drzew. 
Więcej o rewitalizacji i zmianach w organizacji 
ruchu w rejonie bazyliki na stronie 15.

 Wprawdzie zima długo była wyjątkowo łaska-
wa, nie znaczy to jednak, że nie stwarzała ogra-
niczeń dla drogowców. — Nie nękały nas śniegi 
i mrozy, jednak temperatura podłoża nie pozwa-
la na przeprowadzanie prac bitumicznych. Zresz-
tą otaczarnie (zakłady produkujące asfalt) mają 
i tak przerwę technologiczną. Za  wyjątkiem as-
faltowania, na drogach wykonywanych jest wiele 
innych robót  — mówi pełnomocnik prezyden-
ta ds. dróg i spraw komunalnych Janusz Ko-
per. — Bezrobotne nie są też Rybnickie Służby 
Komunalne, które nad ranem wyjeżdżają „po-
solić” drogi, bo niska temperatura przy gruncie 
sprawia, że wilgoć zamienia się w cienką, niebez-
pieczną warstewkę lodu. „Akcja zima”, choć nie-
współmiernie łatwiejsza i tańsza niż w innych la-
tach, trwa — dodaje pełnomocnik.

 Choć teren nie jest łatwy, do przodu posu-
wają się roboty przy budowie nowego odcinka 
ul. Prostej. W kilku miejscach, poza wylotem 

na ul. Brzezińską, gotowe już są wysokie nasy-
py. Na skrzyżowaniu z ul. Drzymały, gdzie po-
łożono krawężniki i inne betonowe elementy 
widoczny jest już zarys jednego z trzech (środ-
kowego) rond. Widać też efekty prac kopalni 
Chwałowice, która wypełnia kamieniem doło-
wym obniżony z powodu szkód górniczych te-
ren między starą a nową Prostą. Droga powin-
na być gotowa latem tego roku. 

 Niespodziewane znalezisko w postaci dębo-
wych pali, na których wspierał się stary most 
nad Potokiem Radziejowskim na ul. Niepod-
ległości, wymogło zmianę konstrukcji i techno-
logii budowy nowego. Ponieważ nie ma możli-
wości usunięcia pali, między nie wkopane zo-
staną pale betonowe o innej średnicy.  Nie gro-
zi to opóźnieniami i droga powinna być prze-
jezdna we wrześniu. 

 Ruszyła modernizacja ul. Pod Lasem, jed-
nak by w zimie utrudnienia były mniej uciążli-
we, rozpoczęto od robót poza jezdnią. Podob-
nie jak w przypadku wielu innych remontowa-
nych dróg, i tu zbudowana zostanie kanaliza-
cja deszczowa.

 Ze względu na problemy finansowe firma, 
która podjęła się remontu wiaduktu na ul. Bie-
li w Kamieniu zeszła w ub. roku z placu budo-
wy, co roboty wstrzymało. Jest już nowy wyko-
nawca, ale z rozbiórką mostu musi poczekać 
na porozumienie z PKP i ustalenie harmono-
gramu np. wyłączeń prądu. Od paru miesięcy 
kontaktu z tą instytucją praktycznie nie sposób 

rozwiązać, nie ma też odpowiedzi na ponaglają-
ce pisma, więc na budowie niewiele się dzieje.

 Szykują się utrudnienia dla kierowców na 
ul. Kotucza. Okazało się, że most nad Nacyną  
w ciągu tej drogi jest pęknięty i trzeba go bę-
dzie gruntownie zmodernizować. Ponieważ to 
ważna i ruchliwa arteria, zapadła decyzja o bu-
dowie mostu zastępczego. Przeznaczony będzie 
dla aut osobowych i autobusów, natomiast dla 
samochodów ciężarowych zostanie przygoto-
wany objazd. Aktualnie uruchamiany jest prze-
targ na wykonawcę robót, które ze względu na 
trudny teren i mnogość infrastruktury, potrwa-
ją około pół roku.

Wyremontowane ulice Wodzisławska i Żor-
ska doczekały się estetycznych i przyciągających 
uwagę przystanków autobusowych, które do-
datkowo oświetlają drogę.                            (r)

Rybniczanie z zainteresowaniem oczekują na rozpoczęcie planowanej 
rewitalizacji ciągu ulic Sobieskiego i Powstańców, które mają się 
zamienić w reprezentacyjny miejski deptak. Zwiastunem przeobrażeń 
jest dokonana już zmiana układu komunikacyjnego mająca na celu 
zamknięcie dla ruchu placu Jana Pawła II przed bazyliką św. Antoniego. 

Tuż po świętach, a jeszcze przed Nowym 
Rokiem samorząd studencki rybnickich 
uczelni wraz z hospicjum domowym oraz 
Rybnickim Centrum Kultury zorganizował 
już po raz drugi Studencki Charytatywny 
Koncert Kolęd i Pastorałek pod nazwą 
„Zapach świątecznej ciszy”. 

Przeprowadzona wśród uczestników koncertu  
w kościele ojców misjonarzy zbiórka pieniędzy 
przeznaczona była na leczenie trzyletniej Emil-
ki Kuźniarskiej, która na skutek wypadku dozna-
ła rozległych poparzeń. Koncert był dużym przed-
sięwzięciem z udziałem Filharmonii Rybnickiej  
i muzycznej młodzieży, uczestników i finalistów 
najbardziej popularnych talent-shows. Marta Flo-
rek z Limanowej zdobyła m.in. w ub. roku nagro-
dę publiczności na festiwalu pamięci Andrzeja Za-
uchy, w finale tej imprezy był też Łukasz Wicher, 
Joanna Smajdor z Jastrzębia wystąpiła w ostatniej 

edycji Voice of Poland, Hania Hołek kilka lat temu 
weszła do finału Must Be The Music i walczyła w 
Bitwie na głosy, zaś Rafał Szatan jest aktorem te-
atralnym i musicalowym (ostatnio znany bardziej 
dzięki żonie Barbarze Kurdej-Szatan – blondyn-
ce z reklamy jednej z sieci telefonicznych).Wystą-
pił też duet „spod samiuśkich Tater” Anna Ma-
lacina-Karpiel oraz Krzysztof Czech, którzy, ku 
żalowi widzów, zaśpiewali tylko jedną pastorał-
kę „Oj, maluśki, maluśki”. Jednak, nic nie ujmu-
jąc bardzo utalentowanym młodym wokalistom, 
największą artystyczną wartością koncertu były 
oryginalne, nowatorskie aranżacje znanych kolęd  
i pastorałek absolwentów Wydziału Jazzu i Mu-
zyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Kato-
wicach, rybniczanina Piotra Kotasa i Mateusza  

Walacha z Bielska Białej, również dyrygującego or-
kiestrą. Piotr Kotas jest członkiem zespołu „Chwi-
la Nieuwagi”, a znany jest również jako kompozy-
tor widowisk muzycznych „Tego Betlejem nie ma 
na mapach”, Nie lękajcie się” czy widowiska ope-
rowego „Małgorzata”, wystawionego niedawno w 
Warszawie. Mimo innego niż tradycyjne brzmie-
nia utworów, publiczność z entuzjazmem przyjęła 
kreatywne poczynania młodych artystów. Te na-
zwiska warto zapamiętać... 

Muzyczna akcja charytatywna, do której zachę-
cali wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn i dusz-
pasterz akademicki ks. Rafał Śpiewak, przyniosła 
Emilce środki na leczenie (ok. 6,5 tys. zł), a pu-
bliczności moc artystycznych wrażeń. 

(r)  

Zapach świątecznej ciszy
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W rejonie bazyliki św. Antoniego drogowcy ustawili nowe znaki. 
Niestety nie wszyscy kierowcy je zauważyli
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W fotograficznym skrócie

POPOŁUDNIE Z DZIELNICAMI. — To jedna z najgorszych ulic w naszym mie-
ście i jak najszybciej musi być zmodernizowana — mówił prezydent Adam Fu-
dali o ul. Rudzkiej. Temat dróg był jednym z kilku poruszonych 16 stycznia w urzędzie 
miasta podczas pierwszego w tym roku „Popołudnia z dzielnicami”. Powodem spotka-
nia z przewodniczącymi rad i zarządów rybnickich dzielnic był początek nowego roku 
budżetowego. Założenia budżetu miasta na 2014 rok przedstawił prezydent. Dzielnico-
wi samorządowcy dowiedzieli się też o planowanych na ten rok najważniejszych inwe-
stycjach, m.in. o budowie parku tematycznego przy rybnickim kampusie, modernizacji 
„Rudy” oraz o przebudowie ulic Podmiejskiej i Rudzkiej, o którą pytała Krystyna Wałach 
z RD Chwałęcice. W tegorocznym budżecie zaplanowano też 500.000 zł na betonity dla 
dzielnic. — 1/3 dzielnic nie złożyła jeszcze stosownych wniosków — zauważył Janusz 
Koper i przypominał, że jeżeli poprzednie wnioski RD z jakiś względów nie zostały roz-
patrzone, warto złożyć je ponownie. Janusz Koper mówił też o akcji zima, której jesz-
cze się wtedy spodziewano (informacje o nieodśnieżonych drogach należy zgłaszać pod 
nr tel. 32 43 29 560) i pozytywnych efektach prowadzonej w mieście segregacji śmieci. 

JEDYNA TAKA STUDNIÓWKA. Sezon studniówkowy w peł-
ni. 18 stycznia tradycyjna studniówka z udziałem dwóch klas 

maturalnych odbyła się w zespole szkół urszulańskich. To jedyna 
placówka w mieście, która organizuje studniówki tak jak dawniej 
w szkole. Zgodnie ze szkolną tradycją na ten jeden wieczór sala 
gimnastyczna zmieniła się w salę balową choć jej tegoroczny wy-
strój był w porównaniu z poprzednimi tematycznymi aranżacjami 
dość skromny. Pojawiło się hasło „Forever young” (Na zawsze mło-
dzi), a na jednej ze ścian zawisły zdjęcia maturzystów z lat dzie-
cięcych. Wszyscy pozostali rybniccy maturzyści „studniówkowali” 
w domach przyjęć i innych lokalach. Nie brak opinii, że te współ-
czesne komercyjne studniówki nie umywają się do dawnych szkol-
nych bali, w których brało udział całe grono pedagogiczne szkoły.

DOROCZNIE, NOWOROCZNIE. W piątek 17 stycznia w ra-
tuszu odbyło się tradycyjne, noworoczne spotkanie członków 

Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowe-
go. Honory gospodarzy wieczoru pełnili prezes izby Andrzej Żylak 
i Michał Śmigielski, zastępca prezydenta Rybnika. Spotkanie było 
okazją do wręczenia nagród i wyróżnień izby. Piramidy Wiedzy, Fa-
chowości i Przyjaźni, czyli statuetki przedstawiające „Ślonsko Hoł-
da Charlotte” z Rydułtów otrzymała Kornelia Newy, burmistrz Ry-
dułtów, dyrektorzy kopalń  Marcel i Krupiński oraz Zbigniew Schi-
nohl, który w latach 2002-2012 był dyrektorem Okręgowego Urzę-
du Górniczego w Rybniku. Przedstawiciele firm, które w ubiegłym 
roku obchodziły jubileusze 30-, 25-, 20-. 15- i 10-lecia odebrali  
z kolei honorowe medale. Obecny na spotkaniu wicewojewoda 
Piotr Spyra wręczył siedmiu zasłużonym członkom izby nadane 
przez prezydenta RP medale „Za długoletnią służbę”.

POLONEZ POD CHMURKĄ. Rada dzielnicy Meksyk zorga-
nizowała 11 stycznia w parku Kozie Góry plenerowy Prze-
gląd Studniówkowego Poloneza. Do udziału w nim zgłosi-
ły się cztery szkoły ponadgimnazjalne, ale ostatecznie zatańczy-
ły tylko reprezentacja klas maturalnych z „Budowlanki” i maturzy-
ści z „Mechanika”, którym partnerowały koleżanki z klas niematu-
ralnych. Temperatura nie była wprawdzie zimowa, ale i tak fakt, 
iż wiele dziewcząt tańczyło na wolnym powietrzu z odkrytymi ra-
mionami świadczy o sporym zaangażowaniu w rywalizację. Zda-
niem jurorów, poloneza lepiej zatańczyli maturzyści z „Mechani-
ka”. Pomysłodawczynią konkursu była wuefistka z „Budowlanki” 
Celina Kaczmarczyk, która udziela się też w radzie dzielnicy Mek-
syk. Pomysł ciekawy, pytanie tylko, czy dobrym rozwiązaniem jest 
organizowanie go w plenerze.
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14 stycznia w magistracie odbyło 
się pierwsze informacyjne spotkanie  
w sprawie stworzenia w Rybniku Centrum 
Innowacyjnych Technologii. 

Jego gospodarzami, którzy zachęcali rybnic-
kich przedsiębiorców do przystąpienia do tej ini-
cjatywy byli prezydent Adam Fudali, prezes Izby 
Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego Andrzej Żylak oraz Wojciech 
Tesarczyk z firmy MUTAG Polska, która jest ini-
cjatorem przedsięwzięcia i według złożonych de-
klaracji gotowa jest w nie zainwestować. Ich ar-
gumentów wysłuchali przedstawiciele ok. 40 firm 
i przedsiębiorstw. Obecni też byli przedstawicie-
le dwóch uczelni tworzących obecnie rybnicki  

kampus, czyli Politechniki Śl. i Uniwersytetu 
Ekonomicznego, a także przedstawicielka Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.  

Forma organizacyjna centrum innowacyjnych 
technologii pozostaje na razie sprawą otwartą,  
z grubsza wiadomo za to, czym  miałoby się ono 
zajmować. Przede wszystkim tym wszystkim, co 
związane z przedsiębiorczością i innowacyjny-
mi technologiami z takich dziedzin jak ochrona 
środowiska, gospodarka odpadami, odnawialne 
źródła energii, energetyka i budownictwo. Cen-
trum miałoby pomagać przedsiębiorcom w po-

zyskiwaniu, ale i w sprzedaży in-
nowacyjnych technologii, poma-
gać w ich wdrażaniu. Miało by 
też służyć pomocą przedsiębior-
com-debiutantom, wchodzącym 
dopiero na rynek.

Bardzo istotnym profilem 
działalności centrum miałoby być 
pozyskiwanie unijnych dotacji na 
innowacyjne przedsięwzięcia. 
— Stworzenie CIT w pełni wpi-
suje się w założenia polityki Unii 
Europejskiej w nowej perspekty-
wie finansowej 2014-2020. Gros 
środków przeznaczonych będzie 
na innowacyjną gospodarkę i tę 
sposobność chcemy wykorzystać.  

Inna sprawa, że innowacyjne technologie na ogół 
zapewniają firmom stabilną przyszłość, a miesz-
kańcom pewne miejsca pracy — mówił prezy-
dent Adam Fudali.

Tak naprawdę zakres działania CIT będzie 
uzależniony od zapotrzebowania podmiotów, 
które albo będą go współtworzyć, albo tylko 
korzystać z jego usług. W rachubę wchodzi też 
pomoc prawna, pomoc w zakładaniu firm, ich 
promocja oraz organizacja fachowy szkoleń  
i konferencji. 

Siedzibą centrum ma być budynek w kampu-
sie akademickim przy ul. Rudzkiej, w którym 
w myśl pierwotnych założeń miało się mieścić 
Centrum Upowszechniania Technologii Infor-
matycznych. Połączony światłowodowymi łą-
czami z pozostałymi obiektami kampusu dziś 
stoi niewykorzystany. Bardzo prawdopodob-
ne, że CIT będzie w przyszłości wykorzystywać 
również położone po sąsiedzku Laboratorium 
Nowoczesnych Technologii Przemysłowych Po-
litechniki Śląskiej. Kolejny pomysł na przyszłość 
to wpływanie na kierunki kształcenia propono-
wane młodzieży w rybnickich uczelniach, tak by 
ich absolwenci mogli tworzyć kadry nowocze-
snych rybnickich przedsiębiorstw. Kolejne, ro-
bocze już spotkanie w spawie nowej inicjatywy 
gospodarczej ma się odbyć na terenie kampusu 
w środę 5 lutego.                                       (WaT)

W jego ramach w trzech rybnickich dzielni-
cach: Boguszowicach, Paruszowcu-Piaskach  
i Niedobczycach są realizowane programy ak-
tywności lokalnej. Mają one pobudzić miesz-
kańców do wykorzystywania potencjału swo-
ich dzielnic, ale też do zmieniania ich na lep-
sze. Przede wszystkim jednak mają pomóc sa-
mym mieszkańcom, którzy np. zmagają się  
z problemem braku pracy.

W Boguszowicach pracownicy OPS-u próbu-
ją obecnie pomóc kolejnej grupie, w większo-
ści składającej się z bezrobotnych i niepracu-
jących kobiet. — Nasze doświadczenia są bu-
dujące. Kobiety, które w 2008 roku na pierw-
szym spotkaniu miały kłopot z publicznym wy-
rażaniem swoich myśli i potrzeb, teraz są lider-
kami swoich społeczności. Ostatnio zaanga-
żowały się w akcję „Szlachetnej Paczki”; same 
zorganizowały niezbędne szkolenia i dotarły do 
sponsorów i potrzebujących. Osoby, które długo 
pozostają bez pracy muszą się najpierw pewnie 
poczuć w swoim środowisku, dlatego potrzebna 
jest dłuższa z nimi praca. Pierwsze spotkania są 

często bardzo trudne, ale panie szybko nabywają 
pewności siebie i nierzadko okazuje się, że mają 
duży potencjał, z którego nie zdawały sobie spra-
wy. Przy okazji zmieniamy wizerunek Ośrodka 
Pomocy Społecznej bo działając na różnych po-
lach dajemy ludziom coś więcej niż tylko zasił-
ki — mówi Barbara Kazana z OPS-u.

Jeszcze w grudniu dla sześciu kobiet, któ-
re wcześniej przeszły kursy zawodowe i brały 
udział w zajęciach motywacyjnych przygoto-
wano małą niespodziankę – tzw. metamorfo-
zy. Najpierw stylistka i wizażystka Sonia Bieliń-
ska zabrała je na zakupy, by kupiły sobie ciuchy,  
w których miałyby się zaprezentować potencjal-
nym pracodawcom. Następnego dnia 
panie już w nowych ubraniach spotka-
ły się w jednym z boguszowickich loka-
li, gdzie stylistka na nowo je uczesała 
i zrobiła odpowiedni makijaż, udzie-
lając też wielu praktycznych porad na 
temat kreowania własnego, atrakcyj-
nego wizerunku potrzebnego przy po-
szukiwaniu pracy. Zwieńczeniem za-

jęć była sesja zdjęciowa. W takich samych za-
jęciach wzięło też udział 14 mieszkanek Paru-
szowca-Piasków. — Nie mam żadnego doświad-
czenia zawodowego, ale bardzo chciałabym zna-
leźć stałą pracę. Zajęcia projektowe bardzo mi 
się podobają i sprawiają, że czuję się znacznie 
pewniej niż kiedyś. Mam nadzieję, że pomoże mi 
to w znalezieniu pracy — mówi 31-letnia Mar-
tyna z Boguszowic. Na co dzień zajmuje się 
domem i wychowaniem dwójki dzieci w wie-
ku sześciu i siedmiu lat. W ramach realizowa-
nego przez OPS projektu ukończyła wcześniej 
kurs „kierowcy-operatora wózka jezdniowe-
go z napędem silnikowym”. — Bywa, że nasze 
podopieczne zmieniają nie tylko pracę, ale i styl 
życia — komentuje Barbara Kazana. 

W ramach projektu „Skorzystaj z szansy” 
wsparciem objęto już ponad 750 podopiecz-
nych rybnickiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

(WaT) 

Innowacyjne technologie dla każdego

Centrum Innowacyjnych Technologii ma ułatwić rybnickim przedsiębiorcom dostęp do 
najlepszych technologii i unijnych dotacji 

Od 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje z unijnym dofinansowaniem 
zakrojony na szeroką skalę projekt „Skorzystaj z szansy”, mający na celu m.in. 
integrację społeczną i stworzenie warunków do podjęcia pracy przez osoby zagro-
żone wykluczeniem społecznym. 

Projektowe „metamorfozy” 
w Boguszowicach
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Pomoc skuteczniejsza niż zasiłek
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To właśnie ona zabiegała, by w planie ich ty-
godniowego pobytu w Polsce, obok Krakowa, 
Warszawy, Łodzi, czy Oświęcimia, pojawił się 
też Rybnik. — Wszystko odbyło się trochę na wa-
riackich papierach — wspomina rybniczanka, 
bo Amerykanie spędzili na Śląsku tylko kilka 
godzin – w drodze z Łodzi na lotnisko w Pyrzo-
wicach. 20 osobowa grupa młodzieży studiuje w 
Izraelu, gdzie poznaje historię judaizmu i uczy 
się również o holocauście. Podsumowaniem 
kilkumiesięcznej nauki był wyjazd do Polski.  

Jaki ten świat mały
Nie byłoby tej wizyty, gdyby nie kontakty, ja-

kie Małgorzata Płoszaj nawiązała uczestnicząc 
w międzynarodowym projekcie Żydowskiego 
Muzeum Galicja w Krakowie. W październiku 
wspólnie z grupą Polaków i Izraelczyków jeź-
dziła po kraju, brała udział w wykładach i spo-
tkaniach integracyjnych. — W Warszawie jed-
na z Izraelek znalazła nawet piwnicę, w której po 
wydostaniu się z getta, przez kilka tygodni, ukry-
wał się jej 90-letni dziś dziadek — opowiada ryb-
niczanka, która zachęcała uczestników projek-
tu do szukania żydowskich śladów również na 
Śląsku. — Jeżeli idzie o tematykę żydowską, mówi 
się zazwyczaj o Krakowie, Warszawie, czy obozie 
koncentracyjnym w Oświęcimiu. Śląsk, jako re-
gion pozostaje w cieniu; niesłusznie. Rozmawia-
jąc z emerytowanym dyrektorem jednej ze szkół  
w Izraelu, wspomniałam o rybnickich Żydach, 
Marszu Śmierci, który szedł przez Rybnik oraz  
o Książenicach, gdzie również pochowane są jego 
ofiary. Zaciekawiony zapowiedział, że w przyszłym 
roku sprowadzi tutaj grupę swoich uczniów, ale już 
teraz opowie o tym innemu nauczycielowi, który w 
listopadzie przylatuje z grupą młodzieży do Polski 
— opowiada rybniczanka. Nauczyciel wkrótce 
zadzwonił, a Małgorzata Płoszaj wspomniała mu 
też o dwóch katowickich tablicach upamiętnia-
jących konferencję ruchu syjonistycznego z 1884 
r., którą Żydzi traktują jako prapoczątek Izraela.  

— Obiecałam, że zabiorę ich do Katowic, ale 
najpierw musieli zobaczyć oczywiście Książenice 
i Rybnik — mówi Małgorzata Płoszaj.

Korczak z Holandii 
Na cmentarzu w Książenicach rybniczanka 

opowiedziała o Marszu Śmierci i katolickim księ-
dzu Pawle Rysiu, który zadbał o pochówek 45 
osób zastrzelonych przez esesmanów w przysiół-
ku Młyny. — W Kamieniu nie było cmentarza, ale 
był w Książenicach. Przed pochówkiem miejscowy 
ksiądz wspólnie z grabarzem spisali numery obo-
zowe z przedramion i pasiaków więźniów. Umiesz-
czono je później na pamiątkowej tablicy. Na tej 
podstawie, kilka lat temu instytutowi Yad Vaszem 
i Muzeum w Auschwitz, udało się ustalić część na-
zwisk zastrzelonych wtedy osób. Numerom udało 
się wreszcie przywrócić twarz — opowiada rybni-
czanka. To właśnie tam leży też Samuel Kops, Żyd 
z Amsterdamu, wychowanek sierocińca, w którym 
pracował później jako lekarz. — W 1943 r. do pla-
cówki weszło gestapo i zdecydowało o zabraniu set-
ki dzieci do obozu. Personel sierocińca dostał szansę 
na uratowanie się, z której jednak Samuel nie sko-
rzystał. Postanowił zostać z dziećmi; podobnie po-
stąpił Janusz Korczak, którego historię wszyscy zna-
my — opowiada Małgorzata Płoszaj. Kops trafił 
do obozu Westerbork, a stamtąd, w sierpniu 1944, 
razem z ponad tysiącem holenderskich Żydów zo-
stał wywieziony do Auschwitz. — W tym samym 
transporcie jechała też Anna Frank (trzynastolet-
nia autorka dziennika, który pisała, gdy z rodzi-
ną ukrywała się w Amsterdamie; przetłumaczo-
no go na 70 języków – przyp. red.), jej mama, sio-
stra i ojciec, który jako jedyny z tej rodziny przeżył 
wojnę. Gdyby esesmani konwojujący więźniów na 
trasie Marszu Śmierci, nie zaczęli bez powodu do 
nich strzelać, Kops prawdopodobnie miał szansę 
przeżyć, bo był młody, a w Auschwitz spędził „tyl-
ko” pięć miesięcy — zastanawia się rybniczanka. 
Przy grobie w Książenicach młodzi Amerykanie 
zmówili kadisz – modlitwę za zmarłych, a stamtąd  

pojechali do Rybnika, do lasku za kąpieliskiem 
Ruda, pod obelisk wzniesiony w miejscu zbioro-
wej mogiły więźniów Auschwitz-Birkenau na daw-
nym cmentarzu pacjentów szpitala psychiatrycz-
nego. Małgorzata Płoszaj opowiadała im o masa-
krze ponad 400 więźniów obozu Auschwitz roz-
strzelanych tutaj w styczniu w 1945 r. Wskazała 
również na oświetlony stadion, gdzie tamtą mroź-
ną, styczniową noc spędzili ewakuowani więźnio-
wie. Opowiadała Amerykanom o naszym mieście 
i rybnickich Żydach. — Dla mnie było bardzo waż-
ne, że przyjechali do Rybnika. Chciałam im jeszcze 
pokazać pomnik z hebrajskimi napisami w Kamie-
niu upamiętniający ofiary Marszu Śmierci, ale nie 
było na to czasu. Amerykanie, jak to oni, byli bar-
dzo otwarci, sympatyczni i … trochę zmarznięci. 

Pożegnanie z Polską
W Katowicach, u zbiegu Wawelskiej i Młyń-

skiej, pod pamiątkową tablicą, odbyła się niety-
powa uroczystość pożegnalna. Młodzi Amery-
kanie usiedli na ziemi, wyjęli rysunki, które stwo-
rzyli przed wyjazdem do Polski, a które miały od-
zwierciedlać ich wyobrażenie o holocauście i na-
szym kraju. Mieli teraz opowiedzieć o różnicach, 
między tym co zobaczyli, a tym co wcześniej na-
malowali. Małgorzacie Płoszaj zapadły w pamięci 
słowa jednego z nauczycieli, który był w Polsce już 
po raz dziewiąty. — Dziś poznałem inny aspekt ho-
locaustu. Dzięki wizycie w małej miejscowości pod 
Rybnikiem, dowiedziałem się jak Polacy zadbali o 
zabitych Żydów, jak wciąż dbają o tamten grób i pa-
miętają o tym co się zdarzyło — mówił nauczyciel. 

Sabina Horzela-Piskula
•   •   •

26 stycznia dla upamiętnienia Marszu 
Śmierci więźniów hitlerowskiego obozu zagłady  
w Oświęcimiu, odbędzie się doroczny modlitewny 
marsz pamięci zorganizowany przez Klub Inteligencji 
Katolickiej i Muzeum w Rybniku. Rozpocznie się o 15 
ceremonią modlitewną przy pomniku obok stadionu 
miejskiego przy ul. Gliwickiej (zbiórka o 14.50),  
a zakończy o 16.30 mszą w zabytkowym drewnianym 
kościele w Wielopolu. 

Śladami Marszu Śmierci

Młodzi Amerykanie, którzy 11 listopada odwiedzili Rybnik, zgodnie z żydowskim zwyczajem ułożyli kamyczki pamięci na obelisku 
wzniesionym w miejscu zbiorowej mogiły więźniów obozu koncentracyjnego z Oświęcimia. — Chciałam im pokazać miejsca związane 
z Marszem Śmierci, a oni bardzo chcieli je poznać — opowiada rybniczanka Małgorzata Płoszaj, pasjonatka historii naszego miasta.
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Rybnicki nauczyciel historii Robert Furtak zaproponował uczniom 
SP nr 2 ze Smolnej i SP nr 13 z Chwałowic przejście szlakiem pomni-
ków upamiętniających Marsz Śmierci z 1945 r. 20 stycznia siedmio-
ro dzieci wraz z trójką dorosłych wyruszyło z Kamienia, spod po-
mnika upamiętniającego śmierć więźniów KL Auschwitz-Birkenau 
w stronę Wielopola pod pomnik nad rzeką Rudą. Ostatnim miej-
scem, jakie odwiedzili był obelisk przy ul. Gliwickiej, skąd przeszli 
na cmentarz przy ul. Rudzkiej pod monument upamiętniający ofiary 
II wojny światowej. Robert Furtak ma nadzieję, że w przyszłoroczną  
70. rocznicę tragicznej ewakuacji uda się w naszym mieście zorgani-
zować rajd pieszy z udziałem większej grupy dzieci i młodzieży. — Po-
dobne rajdy odbywają się w pobliskich Żorach czy Jastrzębiu Zdroju,  
a bierze w nich udział nawet 200 młodych ludzi — opowiada histo-
ryk, który chciałby zapoczątkować w naszym mieście tradycję raj-
dów pieszych upamiętniających Marsz Śmierci z udziałem młodzieży.
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Dotację otrzymała również absolwentka Poli-
techniki Śląskiej Marta Gaszka z Książenic, któ-
ra chce uruchomić biuro projektowe. Przez czte-
ry lata pracowała jako asystent architekta, ale po-
tem trafiła do pośredniaka.

Chcą pracować na swoim, dlatego wzięli udział 
w przygotowanym przez PUP konkursie na naj-
lepszy biznes plan. W komisji, która oceniała pre-
zentacje zasiedli: m.in. Andrzej Żylak, prezes Izby 
Przemysłowo-Handlowej i Kazimierz Nosiadek z 
rybnickiego cechu rzemiosł. — Ta dotacja otwie-
ra nowe możliwości. Przeznaczę ją na zakup sprzę-
tu komputerowego oraz kosztownego, specjalistycz-
nego oprogramowania. Utworzę też profesjonalną 
stronę internetową — planowała Marta Gaszka. 

W zorganizowanej w rybnickim magistracie kon-
ferencji wzięli udział przedstawiciele władz mia-
sta i powiatu, okolicznych miast i gmin, a także 
lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele insty-
tucji współpracujących z PUP. W jej trakcie uho-
norowano pięć firm, które w ostatnich 12 miesią-
cach najefektywniej współpracowały z urzędem 
pracy, tworząc stanowiska dla zarejestrowanych 

w nim bezrobotnych. W tym gronie znalazły się: 
Castorama, Cora-Gastro Catering i Restauracja, 
DB Schenker Rail, firma ślusarska Mariusza Pyr-
chały oraz rybnicki Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej. Za aktywny udział w projekcie „Razem 
po nowe możliwości”, promującym zatrudnianie 
osób po 50. roku życia, doceniono Rybnickie Służ-
by Komunalne. — Na szczęście pracodawcy zaczy-
nają dostrzegać, że są to cenni pracownicy, którzy 
długo jeszcze mogą służyć swoim doświadczeniem, 
wiedzą i umiejętnościami — podkreśla Teresa Bie-
rza, dyrektor PUP.

Dobrze radzą sobie byli bezrobotni, którzy dzię-
ki dotacjom z urzędu pracy założyli własne firmy. 

Wiesław Wypior, właściciel firmy budowlanej oraz 
Marzena Prządka, która otworzyła salon fryzjerski, 
na tyle rozwinęli działalność, że stworzyli miejsca 
pracy dla kolejnych, zarejestrowanych w pośred-
niaku osób. — Spadek bezrobocia nie byłby możli-
wy bez dobrej współpracy urzędu z lokalnymi przed-
siębiorcami. Staramy się im pomagać, pozyskując 
środki na tworzenie kolejnych stanowisk — zapew-
niała Teresa Bierza. Jak wyjaśniała Hanna Wita, 
największym zainteresowaniem cieszą się: refun-
dacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy (w 
2013 roku objęła blisko 80 stanowisk), staże dla 
osób bezrobotnych (ponad 1.100 osób) oraz do-
tacje na uruchomienie działalności gospodarczej 
(przyznano je 160 bezrobotnym). — Sytuacja nie 
jest jednoznaczna; pracodawcy mają problem ze 
znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, z 
drugiej strony jest wielu bezrobotnych, którzy nawet 
latami nie mogą znaleźć zatrudnienia — dodaje Te-
resa Bierza. W listopadzie bezrobocie w Rybniku 
wynosiło 8,1 proc.

(D)

Stowarzyszenia, fundacje i kluby sportowe to naj-
bardziej rozpoznawalne organizacje pozarządowe. Te, 
które funkcjonują w sferze kultury i sportu są więk-
szości z nas dobrze znane. Są też takie, którym z uwa-
gi na specyficzną, czasem niszową aktywność, trudno 
zaistnieć w szerszej świadomości. Właśnie dlatego,  
w grudniu ubiegłego roku miasto zorganizowało trze-
cią edycję Dni NGO (z ang. non-governmental orga-
nizations). Celem była promocja tych podmiotów oraz 
zacieśnienie współpracy z instytucjami rynku pracy, po-
mocy i integracji społecznej, jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz przedstawicielami lokalnych przed-
siębiorstw i mediów. — Chcieliśmy pokazać, że również 
w naszym mieście i regionie funkcjonują tego typu orga-
nizacje. Te z kolei mogły zaprezentować swą ofertę i pro-
fil działalności, zachęcić innych do współpracy, pozyskać 
nowych członków — mówi Elżbieta Wolny, koordyna-
tor projektu z Urzędu Miasta Rybnika.

Odwiedzający rybnicki rynek mieli okazję poznać 
szeroki wachlarz działań prowadzonych przez organi-
zacje pozarządowe. W imprezie wzięło udział kilkadzie-
siąt stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, warsz-
tatów terapii zajęciowej oraz spółdzielni socjalnych  

m.in. z Rybnika, Gaszowic, Radlina, Świerklan i Mi-
kołowa. Ich przedstawiciele wystawiali stoiska ze swo-
imi wyrobami i pracami, rozdawali ulotki oraz gadże-
ty promocyjne. Mogli też zaprezentować się na sce-
nie. — Z udziału w przedsięwzięciu najchętniej skorzy-
stały podmioty, które funkcjonują od niedawna, bo była 
to dla nich świetna okazja, by się za darmo zareklamo-
wać — dodaje Elżbieta Wolny.  

W ramach III Dni NGO, w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej odbyło się również seminarium 
poświęcone współpracy samorządu terytorialnego  
z organizacjami pozarządowymi. 

W Rybniku zarejestrowanych jest niemal 290 orga-
nizacji pozarządowych, w tym oddziały terenowe ogól-
nopolskich stowarzyszeń. Zajmują się głównie kulturą, 
sportem i edukacją, wspierają osoby niepełnospraw-
ne i społecznie wykluczone. Wiele z nich boryka się  
z brakiem finansów i wykwalifikowanych kadr.  

— To głównie pracujący społecznie pasjonaci. Czasem, 
gdy ich działalność nie spotyka się z większym zaintere-
sowaniem otoczenia, dopada ich syndrom wypalenia. 
Wciąż niewiele jest podmiotów, które profesjonalizują swe 
działania i zatrudniają fachowców wiedzących jak roz-
wijać i promować organizację, jak znaleźć beneficjentów  
i gdzie, oprócz miasta, ubiegać się o fundusze. Pozyska-
nie środków unijnych wiąże się z koniecznością dopeł-
nienia skomplikowanych procedur, a to zniechęca sporą 
część organizacji. Większość z nich działa głównie dzięki 
dotacjom z budżetu miasta — wyjaśnia Elżbieta Wolny.  

III Dni NGO zostały przygotowane w ramach part-
nerskiego projektu Inkubator Ekonomii Społecznej 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, 
współfinansowanego w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Przedsięwzięcie realizuje miasto Ryb-
nik wspólnie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecz-
nych CRIS, powiatami: rybnickim, raciborskim i wo-
dzisławskim oraz miastem Jastrzębie Zdrój i Żorskim 
Centrum Organizacji Pozarządowych. Dodatkowe in-
formacje dotyczące projektu i możliwych form wspar-
cia można znaleźć na stronie www.kooperatywa.com.pl.  
Czwartą edycję Dni NGO zaplanowano na czerwiec. 

(D)

Biznes to pasja
— Zwyciężyła pasja — mówi Robert Marek, który podczas listopadowej konferencji 

„Łączy nas przedsiębiorczość” podsumowującej Rybnicki Tydzień Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości, odebrał symboliczny czek na 20 tysięcy zł. Dotąd był bezrobotny, ale 
dzięki pieniądzom z Powiatowego Urzędu Pracy będzie mógł otworzyć studio fotograficzne. 

Poznać trzeci sektor

III DNI NGO realizowane są w ramach projektu 
„Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu 
Zachodniego” i są współfinansowane przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego

Piątej edycji Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania towarzyszyły III Dni 
Organizacji Pozarządowych. Impreza miała przybliżyć mieszkańcom regionu działalność 
różnego rodzaju stowarzyszeń i klubów.
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Podczas konferencji nagrodzono m.in. przedsiębiorców,  
którzy skutecznie współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy
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W Rybniku owsiakowa orkiestra grała w tym roku bez asysty telewi-
zyjnych kamer, więc siłą rzeczy nieco ciszej, niż choćby w ubiegłym roku. 
Ale ci, którzy zaangażowali się w zbiórkę pieniędzy na pomoc medycz-
ną dla juniorów i seniorów, z takim samym zapałem jak zawsze pra-
cowali na jak najlepszy wynik rybnickiego szta-
bu, mającego swą siedzibę tradycyjnie w Gimna-
zjum nr 1. Zebrano w sumie 103 tys. 180 zł. To 
głównie zasługa blisko 300 wolontariuszy, którzy 
kwestowali na ulicach miasta. Najmłodszy z nich 
miał 18 miesięcy, najstarszy 64 lata. 

Imprezy plenerowe zorganizowano na tere-
nie kampusu, gdzie na plenerowej scenie wy-

stąpiły znane zespoły z naszego regionu: Znaky, Kurczat, The Octo-
ber Leaves, Grawitacja, Sari Ska Band, Leonard Romuald & the Hash 
Band i Underground.

Nie zabrakło dodatkowych pokazów i prezentacji m.in. w wyko-
naniu rybnickich strażaków. W kwestowanie zaangażowali się rów-
nież członkowie kilku historycznych grup rekonstrukcyjnych. Tym 
sposobem na ulicach Rybnika można było spotkać żołnierzy z ame-

rykańskiej żandarmerii wojskowej, funkcjonariuszkę dawnej 
śląskiej policji, a nawet żołnierzy wehrmachtu na rowerach. 
Były również tradycyjne licytacje. W czasie tej najpoważ-
niejszej krótko przed g. 20 zlicytowano godzinną przejażdż-
kę terenowym samochodem z kierowcą grupy RMF 4Ra-
cing Team. Ostatecznie za 750 zł wylicytował ją rybniczanin 
Grzegorz Prykas z dwójką swoich pociech 12-letnim Salva-
dorem i 10-letnią Elizabeth. Punktem kulminacyjnym ryb-
nickiego finału było tradycyjne „Światełko do nieba”, czyli 
pokaz sztucznych ogni. 

— Nasz rybnicki finał wypadł całkiem nieźle. Najbardziej po-
dobał się oczywiście pokaz sztucznych ogni, przygotowany przez 
naszą lokalną firmę. Nie udało się co prawda pobić rekordu wy-
sokości zebranej kwoty (130.259 zł w roku 2013), ale wynik i tak 
jest zadawalający, bo dopiero po raz czwarty udało się przekro-
czyć próg 100 tys. zł. Jeden z naszych sponsorów poza pomocą 
finansową, wraz ze swoimi dziećmi niemal przez cały dzień kwe-
stował na ulicach Rybnika. Po przeliczeniu zawartości ich pu-
szek, wyciągnął portfel i dołożył jeszcze drugie tyle — mówi Ar-
kadiusz Klimczak, który po raz drugi kierował pracą rybnic-
kiego sztabu WOŚP.

W finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaangażo-
wało się również miasto, które udostępniło swą plenerową es-
tradę na terenie kampusu, a także w ramach tzw. małego gran-
tu pokryło lwią część kosztów organizacji finałowego koncer-
tu. Pozostałą część sfinansowali sponsorzy. 

(WaT) 

Ponad 100 wolontariuszy z rybnickich szkół po-
nadgimnazjalnych od 2 do 20 grudnia zbierało w 
Focusie i Realu żywność, słodycze, zabawki, ar-
tykuły szkolne i chemiczne oraz pieniądze. Po-
przedni wynik „Czapki” to ponad 16 tys. zł; ten 
zaskoczył wszystkich. — Zebraliśmy 23.192,29 zł.  
To zarówno datki do puszek, jak i wartość to-
waru, który znalazł się w koszach wystawionych  
w tych centrach. Rekordowy wynik to zasługa wy-
siłku i zaangażowania naszych wolontariu-
szy — podsumowuje Szymon Nieszpo-
rek przewodniczący MRM, uczeń Ze-
społu Szkół Technicznych (szczegółowe 
rozliczenie akcji na str. 47). Młodzież nie 
tylko kwestowała, ale zadbała też o na-
głośnienie akcji w formie flash mobu pt. 
„Czapkowa Macarena”, zorganizowała 
też charytatywny koncert hip-hopowy i 
turniej siatkówki. 20 grudnia młodzi ludzie, wo-
lontariusze ze stowarzyszenia „Oligos” i pracow-
nicy magistrackiego wydziału edukacji pakowa-
li dary w sztabie akcji w ZS nr 3 na Nowinach. 
Dzień później 300 paczek żywnościowych i 620 
prezentowych trafiło do najbardziej potrzebują-
cych rybnickich rodzin. — Mamy stałą listę ponad 
600 rodzin znajdujących się pod opieką kuratorów  

sądowych, ale pomagamy też na przykład pod-
opiecznym „Oligosu”, czy osobom potrzebują-

cym wskazanym przez młodzież — wyjaśnia 
Katarzyna Korba z wydziału edukacji, 
opiekun MRM, która zawozi paczki 

żywnościowe również do schroni-
ska dla bezdomnych im. Brata 

Alberta w Przegędzy. — Czę-
sto łza się w oku zakręci na widok  

reakcji obdarowanych, szczególnie dzieci, któ-
re śpiewają kolędy i przekonują nas, że otrzyma-
na paczka to najlepsza rzecz na świecie — doda-
je. „Czapkę Św. Mikołaja” podsumowano w cza-
sie sesji Młodzieżowej Rady Miasta, 9 stycznia  
w UM, gdzie młodzi ludzie dziękowali sponso-
rom, patronom medialnym, organizatorom i swo-
im kolegom-wolontariuszom. Rozmawiali też o 
planach MRM na ten rok, m.in. o marcowych 

targach edukacyjnych, 
organizacji w czerwcu 
biegu ulicznego i pro-
mocji czukbola, czyli 
nowej gry zespołowej, 
która podobno staje 
się w Rybniku coraz 
popularniejsza.      (S)

Orkiestra na 103! tysiące

W czasie finałowej licytacji przejażdżkę terenówką profesjonalnej grupy RMF 4Racing Team wylicytował rybniczanin 
Grzegorz Prykas ze swoimi pociechami

R e k o r d  w  c z a p c e

W niedzielę 12 stycznia odbył się 22. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

— Jurkowi Owsiakowi i „wielkiej orkiestrze” rośnie konkurencja — mówi wiceprezydent 
Joanna Kryszczyszyn o rybnickiej młodzieży, której w grudniu udało się ustanowić 
nowy rekord akcji charytatywnej „Czapka Św. Mikołaja”. 

Paczki pakowano w sztabie 
akcji, czyli w Zespole Szkół 
 nr 3 na Nowinach
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Dokładnie 220 starszych i samotnych mieszkańców dzielnicy Ma-
roko-Nowiny wzięło udział w dwóch przedświątecznych spotkaniach 
opłatkowych zorganizowanych przez dzielnicowy samorząd w Zespole 
Szkół nr 3 oraz w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej. — Gdy-
by nie ograniczenia finansowe, takich spotkań mogło by być więcej. Sta-
ramy się, by brały w nich udział coraz to nowe osoby, bo starszych i sa-
motnych wciąż przybywa — mówiła przewodnicząca rady dzielnicy Ma-
ria Polanecka-Nabagło. — Opłatkowe spotkanie jest okazją, by najbar-
dziej potrzebujących mieszkańców dzielnicy poinformować też o naszych 
działaniach — uważa przewodnicząca zarządu dzielnicy Jadwiga Le-
nort. Najstarszą uczestniczką spotkania w ZS nr 3 była 96-letnia Zo-
fia Szewczyk, zaś drugiego wieczoru – 97-letni Alojzy Fros. Przed po-
siłkiem składającym się z typowych wigilijnych potraw, uczestnicy spo-
tkań złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem, a błogosławieństwa 
udzielił im proboszcz franciszkańskiej parafii św. Józefa Robotnika o. 
Serafin. — Najważniejsze, by w takim dniu w drugim człowieku dostrzec 
Boga — mówił. Życzenia prezydenta Rybnika przekazała mieszkańcom 
wiceprezydent Ewa Ryszka, a w spotkaniu wzięła również udział radna 
Krystyna Stokłosa, która podobnie, jak pani wiceprezydent, jest miesz-
kanką tej dzielnicy. O nastrój kolędowym występem zadbał uczniowski 
zespół wokalny kierowany przez rybnickiego barda Tadeusza Kolorza. 

O najmłodszych i najstarszych mieszkańcach Zamysłowa nie zapo-
mnieli członkowie działającej tu rady dzielnicy. 6 grudnia, we współpra-
cy z parafią Najświętszej Marii Panny i przy wsparciu sponsorów zor-
ganizowali spotkanie dla dzieci z niezamożnych rodzin, podczas które-
go Święty Mikołaj wręczył 20 maluchom paczki pełne niespodzianek. 
Z kolei 14 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 za-
mysłowscy samorządowcy przygotowali opłatkowe spotkanie dla osób, 
które ukończyły 70 lat. W uroczystości z udziałem m.in. wiceprezydent 
Ewy Ryszki wzięło udział ponad 150 seniorów. W trakcie spotkania, 
które poprowadził Ireneusz Jajko, przewodniczący zarządu dzielni-
cy, nie zabrakło smacznego poczęstunku, życzeń zdrowia i pomyślno-
ści w nowym roku, a świątecznej atmosfery dodały wyśpiewane przez 
wszystkich kolędy. 

18 grudnia, na uroczystej Wigilii spotkali się również najstarsi miesz-
kańcy Radziejowa. 57 seniorów, którzy ukończyli 80. rok życia, zapro-
sili przedstawiciele tutejszej rady dzielnicy. Najstarszą uczestniczką 
zorganizowanego po raz szósty świątecznego spotkania była 97. letnia 
Monika Gryt, która bawiła wszystkich historyjkami z dawnych, szkol-
nych lat. Wielu wzruszeń dostarczyły Jasełka po śląsku, przygotowane 
przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 13. Seniorzy chętnie śpie-
wali kolędy, a towarzyszyło im trio akordeonowe, duchowni oraz człon-
kowie rady dzielnicy. 

Aż cztery wigilijne stoły przygotowano dla podopiecznych, wolonta-
riuszy, pracowników oraz członków Stowarzyszenia Pomocy Dzie-
ciom Rybnika – Boguszowic „17-tka”. Podczas czterech świątecznych 
spotkań opłatkami dzieliło się ponad 250 osób, w tym podopieczni klu-
bu 17-tka, wychowankowie pedagogów ulicy, młodzież z klubu Maszke-
ciarnia oraz – po raz pierwszy – seniorzy z otwartego w 2013 roku Klu-
bu Integracji Społecznej „SR”. Dla najmłodszych nie zabrakło paczek 
z zabawkami i słodyczami, które ufundowali sponsorzy.

Po raz 19. w Chwałowicach odbyła się Wigilia dla samotnych. 16 
grudnia w tradycyjnej wieczerzy zorganizowanej przez tamtejszy dom 
kultury i radę dzielnicy wzięło udział prawie 100 osób. Wśród zapro-
szonych gości byli m.in. przewodniczący rady miasta Andrzej Wojaczek, 
przewodnicząca rady dzielnicy Joanna Cichecka i jej zastępca – Hubert 
Rupik. Jak co roku Wigilię dla samotnych wsparli sponsorzy. 

(r), (D), (S)

W dwu spotkaniach w dzielnicy Maroko-Nowiny wzięło udział w sumie 220 osób

Na chwałowickiej Wigilii pojawiło się prawie 100 osób
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Spotkania 
    świąteczne

Mikołaj odwiedził również dzieci z Zamysłowa

Świątecznych paczek nie zabrakło też dla podopiecznych boguszowickiej „17-tki”
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Jasełka św. Franciszka 
Był nietypowy, bo ze świętym Franciszkiem i rezolutnymi owieczkami,  

ale i tradycyjny – z Maryją, Józefem i Dzieciątkiem – rozśpiewany spektakl bożo-
narodzeniowy w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi nr 34 na Smolnej okazał się hitem XIV Przeglądu Widowisk Bożonarodze-
niowych „A słowo stało się ciałem” w Domu Kultury w Chwałowicach. W prze-

glądzie wzię-
ło udział dzie-
więć grup te-
atralnych, któ-
re oceniało jury 
w składzie: Bar-
bara Zielińska, 
Jarosław Hanik 
i Mirosław Ro-
piak. — Mieli-
śmy problem  
z wyborem naj-
lepszego zespo-
łu. Podobały się 
nam nie tylko 

różnorodne scenariusze, piosenki, stroje, czy scenografia, ale również prawdziwość 
występów i wasze emocje. Jasełka powinny nieść radość i to wam się udało — mó-
wiła laureatom jurorka Barbara Zielińska, podczas finału 
imprezy, 14 stycznia w DK w Chwałowicach. W kategorii 
szkół podstawowych pierwsze miejsce, obok rozśpiewa-
nej opowieści  uczniów ze Smolnej, zajęli też członkowie 
zespołu „Baj” ze Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Rybniku. Z kolei w starszej kategorii wiekowej 
zwyciężyli uczniowie Gimnazjum nr 11. Nagrodę dla najlepszych aktorów odebrały 
rewelacyjne „owieczki”, czyli Anna Matusik i Klaudia Mikółka ze Szkoły Podstawo-
wej nr 34. Przegląd zorganizowały wspólnie DK i Gimnazjum nr 11. 

Maluchy w rolach Świętej Rodziny 
18 stycznia w kościele parafialnym w Chwałęcicach odbyły się tradycyjne jaseł-

ka w wykonaniu dzieci z tamtejszego Przedszkola nr 31. W bożonarodzeniowym 
spektaklu wystąpiło prawie 60 dzieci, również trzylatki, a w przygotowania zaanga-

żował się nie tyl-
ko personel pla-
cówki, ale też ro-
dzice przedszko-
laków, którzy za-
dbali o stroje dla 
swoich pociech. 
Nad całością ja-
se łek  czuwa-
ły: nauczyciel-
ka Anna Hajnce 
i wicedyrektor 
ZS-P nr 15 Re-
nata Hartman,  
a ciekawe teksty, 

dobór muzyki i oświetlenia to również zasługa doświadczonych i pomysłowych na-
uczycielek: Barbary Kieś i Moniki Fukały. Dobra współpraca Przedszkola nr 31 z pro-
boszczem Grzegorzem Jagiełem, sprawia, że dzieci często występują przy okazji 
różnorodnych uroczystości, by przypomnieć choćby program artystyczny, jaki po-
kazały 4 grudnia, w czasie świętowanego w kościele w Chwałęcicach Dnia Górnika. 

Różni lecz równi
Pod takim hasłem odbywał się IX Wojewódzki Przegląd Integracyjnych 

Widowisk Jasełkowych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Ideą 
przeglądu jest integracja osób z dysfunkcjami z pełnosprawnymi. Na scenie  

różnice te nie są 
ważne – ważne jest 
podejście do te-
matu, interpreta-
cja istoty Bożego 
Narodzenia, czę-
sto nawiązująca 
do współczesnych 
czasów. — Przed-
stawienia gimna-
zjalistów uświa-
domiły nam, z jakimi problemami i trudnościami zmaga się dzisiejsza młodzież 
— mówiła w podsumowaniu Maria Świerczyna, przewodnicząca jury, która oce-
niała występy wraz z Jolantą Landek i Zofią Paszendą. — Cieszymy się, że na 
przegląd przybywają grupy wierne nam od lat, ale także pojawiają się nowe ze-
społy — mówi Małgorzata Wojaczek z rybnickiej biblioteki. W tym roku po raz 
pierwszy zaprezentowały się m.in. „Migające gwiazdki”. — Nazwa tego zespołu 
teatralnego to gra słów. Tworzą go osoby ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących  w Raciborzu. „Migające”, bo 
porozumiewają się językiem migowym. Grupa zdobyła wyróżnienie za stworze-
nie teatralnego obrazu wieczerzy wigilijnej — dodaje Małgorzata Wojaczek. Poza 
rybniczanami na scenie zaprezentowali się młodzi aktorzy z Żywca, Lędzin, Jej-
kowic, Zabrza, Wodzisławia i Miasteczka Śląskiego. Goście podkreślali, że Ryb-

nik jest niezwykle gościnny – podczas przeglądu bar-
dziej czuje się życzliwość i wsparcie, niż atmosferę ry-
walizacji. Poza konkursem pokazano spektakl w wer-
sji DVD nagrany przez zespół „Edterek” z Bytomia,  
w którym wystąpili aktorzy z niepełnosprawnością in-
telektualną i autyzmem. W młodszej kategorii wieko-
wej I miejsce zdobyła „Grupa Jasełkowa” z SP nr 21  

w Rybniku, a wśród starszych uczestników zwyciężyła grupa „Przystań” z Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku. Nagrody indywidualne zdobyli Anna Ma-
tusik, Klaudia Mikolka, Jakub Wilk, Piotr Grzywa, Anna Nogły, Damian Moc, Ju-
lia Buchalik i Adam Dudziak. 

Piękna idea, która przyświeca przeglądowi, podkreśla, że wszyscy jesteśmy 
podobni – tak samo pragniemy ciepła, bliskości, obecności – i w tym tkwi sed-
no Bożego Narodzenia. A jedyne dysfunkcje i ograniczenia, jakie pokazano na 
scenie, dotyczyły ludzkiego egoizmu i zagubienia. Organizatorami przeglądu 
byli biblioteka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku oraz Sto-
warzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób z Niepełnosprawnością i Ich Oto-
czenia „Razem”. 

Maryja z pamiętnikiem
Maryja spisywała swoje refleksje w pamiętniku, pasterze dyskutowali o ży-

ciu społeczno-politycznym, a archaniołowie walczyli z przebiegłym diabełkiem 
Luckiem – to scenariusz widowiska bożonarodzeniowego w wykonaniu Grupy 
Teatralnej Nieposkromieni z Gimnazjum nr 3 w Chwałowicach. Autorem tek-
stu i reżyserem była anglistka Ewa Tyl, która co roku wymyśla szkolne jasełka. Za 
dekoracje i kostiumy odpowiadała Alicja Grosman, a za oświetlenie – ks. Bogdan 
Kania. Premierę obejrzeli przedstawiciele miasta, dzielnicy i chwałowickich placó-
wek oświatowych oraz rodzice, nauczyciele, przyjaciele i absolwenci G nr 3. Warto 
dodać, że spektakl zajął drugie miejsce w IX Wojewódzkim Integracyjnym Przeglą-
dzie Widowisk Jasełkowych, który odbył się w rybnickiej bibliotece, a Julia Buchalik 
otrzymała tam na-
grodę indywidual-
ną za rolę Maryi. 

(S), (m)

Ludzie 
patrzcie jeno

Najwyżej oceniony spektakl bożonarodzeniowy w wykonaniu uczniów SP nr 34

Jasełka w kościele w Chwałęcicach w wykonaniu dzieci z P nr 31

Różni lecz równi – młodzi aktorzy z całego województwa zaprezentowali 
16 widowisk jasełkowych.

G r u p a  t e a t r a l n a 
N i e p o s k r o m i e n i  
z Gimnazjum nr 3  
w Chwałowicach
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Rozmawiali z ojcem internetu
Uczniowie rybnickiego „Tygla”, którzy trzeci rok 

realizują program „Szkoła z klasą 2.0”, zostali za-
proszeni, jako przedstawiciele jednej z czterech pol-
skich szkół, do przedstawienia swoich osiągnięć  
w dziedzinie nowoczesnych technologii. 4 grudnia 

w Warszawie pokazali co potrafią również Vinto-
nowi Cerfowi, o którym mówi się, że jest „ojcem 
internetu”. Na rybnickim stoisku znalazły się robo-
ty budowane przez uczestników Koła Robotów Mo-
bilnych – walczące w kategorii mini sumo, szukające 
wyjścia z labiryntu, czy poruszające się po wyznaczo-
nej trasie. Spore zainteresowanie wzbudził też stero-
wany smartfonem latający quadrocopter, a uczniowie 
Zespołu Szkół Technicznych pochwalili się również ste-
rowaną numerycznie frezarką cnc własnej konstruk-
cji. Swoje prace pokazali też informatykowi Vintono-
wi Cerfowi. Amerykanin w latach 1976-1982 odegrał 
kluczową rolę w opracowaniu protokołu TCP/IP, któ-
ry jest podstawą działania dzisiejszego internetu. Cerf 
jest jednym z wiceprezesów Google, a obecnie pracu-
je nad projektem internetu międzyplanetarnego, któ-
ry ma być standardem komunikacji we wszechświecie.

Pomoc dla Senegalu
15 grudnia w Szkole Podstawowej nr 19 w Kło-

kocinie odbyło się „Adwentowe spotkanie misyj-
ne”, którego celem było zebranie pieniędzy na po-
moc dzieciom z Senegalu. Na potrzeby mieszkańców 
kraju, w którym wciąż jeszcze nie wszyscy mają dostęp 
do wody pitnej, udało się zebrać 1525 zł. Zorganizo-
wano kiermasz świąteczny i loterię fantową, a w czasie 
spotkania uczestnicy wysłuchali pieśni adwentowych 
i bożonarodzeniowych w wykonaniu uczniów i obej-
rzeli przedstawienie pt. „Smutne święta”, ukazujące 
prawdziwy sens Bożego Narodzenia. Całość przedsta-
wienia przeplatana była kolędami w wykonaniu soli-
stów i parafialnej scholi. Wystąpiły też dzieci z Przed-
szkola nr 21 w Kłokocinie. 

Popłynęli…
29 listopada na krytej pływalni Miejskiego Ośrod-

ka Sportu i Rekreacji przy ul. Powstańców odbyły 

się I Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół Górniczych 
w pływaniu z udziałem 14 placówek m.in. z Radli-
na, Jastrzębia, Bytomia, Bierunia, Sosnowca, Kato-
wic, Mysłowic i Wodzisławia. Młodzież rywalizowa-
ła na dystansach: 50 metrów stylem dowolnym, kla-
sycznym i grzbietowym oraz w sztafecie 4x50 metrów 
stylem dowolnym. Uczestników przywitały wiceprezy-
dent miasta Joanna Kryszczyszyn i dyrektor ZST Graży-
na Kohut. W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli: 
reprezentanci szkół z Mysłowic, Jastrzębia Zdroju, Bie-
runia, a w sztafecie najlepsi okazali się uczniowie ZSZ  
z Jastrzębia, którzy pokonali gospodarzy z „Tygla” oraz 
uczniów z Wodzisławia. 

Scrooge w Popielowie
11 grudnia w Szkole Podstawowej nr 24 w Po-

pielowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Czytelni-
czy „Wigilia Scrooge,a”, oparty na „Opowieści wi-
gilijnej” Karola Dickensa. W konkursie wzięło udział 
36 uczniów z 15 rybnickich szkół podstawowych. 
Uczniowie rywalizowali w siedmiu konkurencjach,  
a najlepszymi okazali się: Piotr Koczy (ZSP nr 9 w Zamy-
słowie), Natalia Bernacka (SP nr 28 w Kamieniu), Mał-
gorzata Sojka (SP nr 20 w Gotartowicach) i Martyna Al-
bińska (SP nr 21 w Niedobczycach). Po części konkur-
sowej uczniowie popielowskiej szkoły wystąpili z pro-
gramem „Artystyczne kolędowanie”. Imprezie towarzy-
szył kiermasz świąteczny, a wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali świąteczne lampioniki, a ich opiekunowie 
ręcznie wykonane aniołki.

Warto dodać, że podstawówka w Popielowie sta-
wia też na promocję zdrowia. Na początku grudnia, 
uczniowie klas Ib i IIa pod opieką Elżbiety Leonarskiej  
i Ewy Kurzyny zaprezentowali prozdrowotne przedsta-
wienie „Witaminki”. Widzami byli uczniowie, przed-
szkolaki oraz ich rodzice i krewni. 

Godali w TVP
26 listopada grupa młodzieży z Gimnazjum  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Boguszowicach 
wzięła udział w warsztatach, które odbyły się w ka-
towickim oddziale TVP. Projekt, w którym uczestniczy-
li rybniczanie nazwano „Mówię i godom. Warto go-
dać po śląsku (kto poradzi), ale gańba nie mówić po-
prawnie po polsku”. Realizowany jest przy współpra-
cy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
i ma pokazać jak ważne są rzeczy unikalne i oryginalne, 
takie jak choćby gwara. W ramach warsztatów odby-
ło się spotkanie z Markiem Szołtyskiem, który barwnie 
opowiadał o tradycjach bożonarodzeniowych na Ślą-
sku. Uczniowie zapoznali się również z sylwetkami ar-
tystów, którzy tworzą na Śląsku, po Śląsku i o Śląsku  
i mieli okazję zobaczyć i przede wszystkim spróbować, 

jak smakuje śląski deser tzw. kopa. Szkolnymi koordy-
natorami projektu „Mówię i godom ” były Mirosława 
Rydzkowska i Katarzyna Musiolik.

Stypendysta gdańskiej firmy
Kamil Maliński, uczeń III klasy Zasadniczej Szko-

ły Zawodowej w Zespole Szkół Budowlanych został 
stypendystą firmy Centaurus z Gdańska. Centaurus 
to prężnie rozwijająca się firma oferująca komplekso-

we rozwiązania w zakresie ogrzewania i wentylacji dla 
przemysłu, która utworzyła fundusz stypendialny dla 
najlepszych uczniów klas zawodowych i techników o 
kierunku monter instalacji i urządzeń sanitarnych oraz 
innych, związanych z działalnością firmy. Zgodnie z wa-
runkami umowy, które Kamil poznał podczas wizyty w 
Gdańsku, do końca roku szkolnego uczeń będzie otrzy-
mywał stypendium, a po ukończeniu szkoły pół roku 
spędzi w Gdańsku i Poznaniu, gdzie zdobędzie dodat-
kowe kwalifikacje. Po zakończeniu stażu wróci do Ryb-
nika, otrzyma samochód służbowy i będzie jednym z 
członków ekipy pracującej na Śląsku. Prezes firmy Cen-
taurus, Krzysztof Czerwiński, zapowiedział kontynuację 
programu stypendialnego w kolejnych latach i wyraził 
chęć współpracy z rybnicką „Budowlanką”.

Tygiel z Oskarem
Do drugiej edycji konkursu „Szkoła dla rynku pra-

cy” organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspie-
rania Edukacji Zawodowej i Ustawowej zgłosiło się 
36 placówek. Jedyną nagrodzoną szkołą z woje-
wództwa śląskiego był rybnicki Zespół Szkół Tech-
nicznych. 6 grudnia w Warszawie statuetkę Oscara w 
branży „Górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo” ode-
brali: dla szkoły – dyrektor Grażyna Kohut, a dla pra-
codawcy, czyli Kompanii Węglowej – Andrzej Sączek. 
Nagrody wręczyli wiceminister MEN – Tadeusz  Sławec-
ki oraz dyrektor krajowego ośrodka wspierania eduka-
cji – Grażyna Osicka. W konkursie nagrodzono m.in. 
szkoły z Radomia, Krakowa, Wałbrzycha, Białegosto-
ku, Zielonej Góry i Lublina.

Dzień po Śląsku
5 grudnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 

w Niewiadomiu obchodzono dzień śląski. Impreza 
ma przybliżyć dzieciom tematykę regionalną oraz 
zapewnić im kontakt z folklorem śląskim. Pierwszo-
klasiści przedstawili program, w którym nie zabrakło 
śląskich piosenek, tańców i wierszy w gwarze. Na dzień 
śląski złożyły się również konkursy o tematyce regional-
nej, a w imprezie wzięła udział Anna Stronczek, Ślązacz-
ka Roku 1995. Pisarka i gawędziarka opowiadała dzie-
ciom o tradycji śląskiej, przypomniała śląskie bajki i le-
gendy, a nawet zatańczyła z uczniami „ślonski aerobik”. 
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Targowanie w szkole 
9 grudnia w Gimnazjum nr 6 na Nowinach odby-

ły się targi realizowane w ramach programu „Szko-
ła z klasą 2.0”, który dotyczy wprowadzania i wyko-
rzystywania nowych technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych w codziennej pracy szkolnej. W tar-
gach, otwartych przez dyrektor Grażynę Szynol-Ko-
wacką, wzięli udział gimnazjaliści i przedstawiciele SP 
nr 11, 12, 32 i 34. Uczniowie zwiedzali stanowiska, na 
których można było m.in. porównać mapę analogową  
z cyfrową a karaoke z remixem, poznać świat symetrii  
i zajrzeć do obserwatorium astronomicznego. 

Pancernik na stoku
Szkolny Klub Bezpieczeństwa „Pancernik”  

w Szkole Podstawowej nr 12 w Zebrzydowicach, 
którego opiekunem jest Teresa Zielonka, realizuje 
projekt pod nazwą „Bezpieczny Stok”. 2 grudnia do 
szkoły przyjechała ekipa przedstawicieli GOPR-u, TOPR

-u i Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych. Specja-
liści uczyli dzieci, jak bezpiecznie uprawiać sporty zi-
mowe, zachowywać się na stokach i w górach i dali 
pokaz ratownictwa zimowego i udzielania pierwszej 
pomocy. Uczniowie dowiedzieli się również, jak roz-
ruszać mięśnie przed zjazdem z góry i poznali dobre 
maniery obowiązujące na stokach. W szkoleniu wzię-
ło udział ok. 260 uczniów.

Niepełnosprawni na rynku pracy
„Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Ze-

społu Szkół nr 6 w Rybniku – Dla Dobra”, od sierp-
nia ub. roku realizuje projekt „Skill assessment – oso-
by niepełnosprawne na otwartym rynku pracy”  
w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się 
przez całe życie”. Instytucją, która koordynuje projekt 
jest organizacja „Ceipes” z Palermo na Sycylii. To właśnie 
„Ceipes” był organizatorem pierwszego spotkania, któ-
re odbyło się we Włoszech w połowie grudnia. Wzięły w 
nim udział również prezes stowarzyszenia „Dla Dobra” 
Sabina Kuźnik, koordynator projektu Barbara Bauerek-
Matloch i członkinie stowarzyszenia: Grażyna Adam-
czyk, dyrektor Zespołu Szkół nr 6 i Kamilla Karwot, asy-
stentka koordynatora projektu. W trakcie pobytu odby-
ły się prezentacje instytucji partnerskich, ustalono szcze-
gółowy zakres zadań projektowych i harmonogram ko-
lejnych wizyt partnerskich. Gospodarze zapewnili rów-
nież uczestnikom możliwość poznania Palermo. Głów-
nym celem projektu jest stworzenie karty kompetencji i 
predyspozycji zawodowych przystosowanej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych rozpoczynających edukację za-
wodową, wchodzących na rynek pracy, poszukujących 
pracy lub dla osób pragnących zmienić kwalifikacje za-
wodowe. Kolejna wizyta odbędzie się w maju w Turcji.

W nowej roli 
Występująca w paradokumentalnym serialu 

W-11 w roli detektywa, Joanna Czechowska, obec-
nie emerytowana nadkomisarz policji, spotkała się 
z uczniami rybnickiego „Mechanika”. Joanna Cze-
chowska opowiadała o pracy w policji, przestępstwach 

narkotykowych, uzależnieniach i zagrożeniach wynika-
jących ze współpracy ze środowiskiem dilerów i kon-
sekwencjach prawnych tego typu działań. Była poli-
cjantka mówiła uczniom o sytuacjach, z jakimi zetknę-
ła się w swojej pracy, a uczniowie pytali ją też o rolę  
w serialu W-11. Wizyta zakończyła się wpisem gościa 
do rybnickiej księgi ambasadorów białej wstążki, przy-
gotowanej w ramach kampanii przeciwko przemocy. 
Organizatorem spotkania była Wyższa Szkoła Zarzą-
dzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Charytatywny „Frycz”
Społeczność II LO zaangażowała się w kilka ak-

cji charytatywnych. Uczniowie, nauczyciele, młodzież 
działająca w samorządzie i w Młodzieżowej Radzie Mia-
sta zorganizowali zbiórkę słodyczy, zabawek i artyku-
łów szkolnych dla dzieci z placówek wsparcia dzienne-
go przy rybnickiej bazylice i w dzielnicy Paruszowiec-Pia-
ski, a także dla wychowanków Domu Dziecka w Ryb-
niku. Dary trafiły też do potrzebujących w ramach ak-
cji „Czapka Św. Mikołaja”, a uczniowie zorganizowali 
też tradycyjny kiermasz świąteczny. 

Ekspresem przez szkoły
13 grudnia licealiści z Frycza spotkali się z dyrekto-

rem Teatru Śląskiego Robertem Talarczykiem, reżyserem 
teatralnym, aktorem, scenarzystą i dramaturgiem. Gość 
wspólnie z uczniami obejrzał sztukę „Męczeństwo Piotra 
Oheya” Mrożka przygotowaną przez członków koła te-
atralnego i opowiedział o planach repertuarowych swoje-
go teatru * Klub wolontariatu „Pomocna dłoń” w Zespo-
le Szkół Budowlanych został laureatem konkursu „Wo-
lontariusz Roku 2013 Miasta Rybnika”. Uczniowie poma-
gali m.in. w organizacji nocy świętojańskiej w Miejskim 
Domu Pomocy Społecznej i zbierali pieniądze na rehabi-
litację Sylwii i Michała, młodych rybniczan poszkodowa-
nych w wypadku samochodowym. Opiekunką grupy jest 
Celina Kaczmarczyk * 5 grudnia w chwałęcickiej podsta-
wówce spotkali się ojcowie uczniów klas od I do III na 
uroczystej akademii z okazji Dnia Górnika. Dzieci przy-
gotowały program artystyczny i wręczyły tatom laurki.  
W trakcie spotkania odbyła się również akcja charytatyw-
na w ramach projektu UNICEF-u pod hasłem „Gwiazdka 
dla Afryki” * Uczniowie II LO: Adam Rojek, okazał się naj-
lepszy, a Sara Słomka zdobyła wyróżnienie w XV Turnieju 
Sztuki Recytatorskiej „Promuj Śląsk” w Chorzowie. Recy-
towali poezję ks. Jerzego Szymika i fragmenty powieści  

Wojciecha Kuczoka, a oceniała ich Łucja Czarnecka z Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie i akto-
rzy – Barbara Szałapak oraz Michał  Breitenwald * 8 lu-
tego Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek organizu-
je dzień otwarty. W jego trakcie rodzice poznają zasady 
rekrutacji do klas pierwszych i zwiedzą szkołę. Początek  
o 10 w auli szkolnej, w budynku przy ul. 3 Maja 22. Szcze-
góły na www.urszulanki.rybnik.pl.

Przedszkolak
 

potrafi
Świątecznie w „Trzynastce”…

Rokrocznie w Przedszkolu nr 13 w Chwałowicach 
obchodzona jest uroczysta wigilijka. Oprócz dzieci  
i rodziców wziął w niej udział również przewodniczący 

rady miasta Andrzej Wojaczek, który wręczył przedszko-
lakom słodkie upominki, a świąteczne życzenia złożyła 
dyrektor placówki Joanna Cichecka. Dzieci ofiarowały 
swoim najbliższym i zaproszonym gościom świąteczne 
ciasteczka, które samodzielnie udekorowały. 

… i w „Korczakowie”

W innym chwałowickim Przedszkolu (nr 14) świą-
teczny okres rozpoczął się od wizyty Św. Mikołaja. 
Potem przedszkolaki przygotowały też barwne przed-
stawienia jasełkowe dla rodziców i gości. 

Pies w roli nauczyciela
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Niewiado-

miu odbyła się nietypowa lekcja z udziałem policyjne-
go psa. Przedszkolaki dowiedziały się m.in., jak powinny 
zachować się w przypadku ataku groźnego czworonoga. 

Świąteczne stoiska 
Tradycją Przedszkola nr 22 w Gotartowicach jest 

kiermasz świąteczny, który tym razem połączono z 
konkursem na najciekawszą ozdobę choinkową. Pomy-
słów nie brakowało, a na stoiskach znalazły się m.in. świą-
teczne pierniczki, anioły z masy solnej i bombki.

(S)

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



informator

NIEDZIELA
26.01

• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Śpiąca królew-
na” – spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru 
Dzieci Zagłębia. 

PONIEDZIAŁEK
27.01 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyjne-
go Klubu Filmowego „Ekran” – „Factotum”. 

ŚRODA
29.01 

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: warszta-
ty artystyczne „Haft koralikowy” (zgłosze-
nia do 22 stycznia).

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas na 
kino – seans filmowy dla dzieci.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Pleja-
da Dobrych Filmów – seans z cyklu „Millen-
nium: Stieg Larsson”. 

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam Session.

CZWARTEK
30.01 

• 16.00 – Biblioteka, filia nr 2: Dyskusyjny Klub 
Książki – „Morfina” Szczepana Twardocha.

• 17.00 – Muzeum: „Pomiędzy przeszłością a hi-
storią” – promocja książki pt. „Ślązaczki – ko-
biety niezwykłe”. 

1.02
SOBOTA

• 10.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): 18. 
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycz-
nej – przesłuchania eliminacyjne.

• 19.30 – Cafe Vienna: Milonga – wieczór z tan-
giem argentyńskim.

• 20.00 – Paleta Pub: koncert zespołu Kule 
na Mole.

2.02 
NIEDZIELA

• 10.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): 18. 
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycz-
nej – przesłuchania eliminacyjne.

• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Krysz-
tałowa Królowa Śniegu – bajka w 

wykonaniu Teatru Prym Art.  
• 18.30 – Art Cafe: MetalArt – koncert zespo-

łów: Youth Fall Away, Mantra (19.15), Szcze-
bel (20.45).

3.02 
PONIEDZIAŁEK

• 10.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): Arty-
stycznie aktywni 50 „Plus” – warsztaty pla-
styczno–teatralne (prowadzenie: Maria Budny-
Malczewska, Jadwiga Demczuk-Bronowska).

• 17.30 – Biblioteka w Paruszowcu-Piaskach: 
„Inna Europa” – wernisaż wystawy zdjęć An-
drzeja Bieniaka. 

• 17.30 – Młodzieżowy Dom Kultury: „Arnold 
wśród drapaczy chmur” – wernisaż wystawy 
pracowni plastycznej „Kameleon”.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyj-
nego Klubu Filmowego „Ekran” – „Powtór-
nie narodzony”.

 
5.02. 
ŚRODA

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas na 
kino – seans filmowy dla dzieci.

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam Session. 
• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada 

Dobrych Filmów – seans z cyklu „Filmy Nic-
ka Cassavetesa”. 

• 19.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas na 
kino – seans dla dorosłych.

6.02
CZWARTEK

• 17.00 – White Monkey: Czwartki z fotogra-
fią – spotkanie pasjonatów fotografii prowa-
dzone przez grupę Forum Obiektywne.

• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – noc z muzy-
ką na żywo (cotygodniowe spotkania sympa-
tyków muzyki – blues, jazz i rock).

7.02
PIĄTEK

• 12.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER) – Poje-
dynek na słowa – finał turnieju i recital war-
szawskiej aktorki Moniki Węgiel.

• 18.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: „Tysiąc 
szklanek herbaty” – spotkanie z Robertem 
Maciągiem z cyklu „Podróże małe i duże” (re-
lacja z podróży Jedwabnym Szlakiem). 

• 18.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): Spotka-
nie Klubu Literackiego – udział wezmą: Marian 
Lech Bednarek, Henryk Cierniak, Adam Marek, 
Leszek Sobeczko, Michalina Gałka-Nasiadek. 

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: Bab-
ski comber. 

• 20.00 – Zakątek Pod Teatrem: koncert półfina-
listy „Mam talent!” – grupy Marek Piowczyk 
Trio; po koncercie jam session – scena otwarta 
dla muzyków z własnym sprzętem.

• 20.00 – Paleta Pub: wernisaż wystawy Ada-
ma Michalika. 

8.02 
SOBOTA

• 18.00 – Kulturalny Club: Port Sztuki – „Ryb-
nik – miasto ludzi z pasją” – prezentacja 
multimedialna Janusza Rzymanka i koncert 
zespołu Zawiało.

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: Bab-
ski comber. 

• 20.00 – Paleta Pub: koncert formacji Fankatak 
(wystąpią: Metrowy, Wojaczek, Bulski, Mu-
siek & DJ Juvson). 

• 20.00 – White Monkey: koncert Sylwii Szpiech.

9.02
NIEDZIELA

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Carmen – wido-
wisko taneczne Gliwickiego Teatru Muzycznego.

10.02 
PONIEDZIAŁEK

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyjne-
go Klubu Filmowego „Ekran” – „Na głębinie”. 

12.02. 
ŚRODA

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas na 
kino – seans filmowy dla dzieci.

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam Session. 
• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada 

Dobrych Filmów – seans z cyklu „Filmy Nic-
ka Cassavetesa”. 

13.02
CZWARTEK

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: koncert zespo-
łu U Studni.

• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – noc z muzy-
ką na żywo (cotygodniowe spotkania sympa-
tyków muzyki – blues, jazz i rock).

14.02
PIĄTEK

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: Bab-
ski comber.

• 19.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: The 
best of Whitney – show muzyczno-ta-
neczne w wykonaniu młodych wokalistów 
i tancerzy poświęcone Whitney Houston.

• 20.00 – Paleta Pub: koncert zespołu A.P.A-
.M.A.U. 

• 20.00 – Zakątek Pod Teatrem: Muzyczne 
Walentynki – koncert duetu 2nice (Alek-
sandra Sławicka – wokal /saksofon i Woj-
ciech Świerczyna – gitara).

15.02
SOBOTA

• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Nastrojowe 
lampki” – warsztaty tworzenia abażurowych 
lampek (zapisy do 10 lutego, 32 42 23 246). 

• 19.30 – Cafe Vienna: Milonga – wieczór z tan-
giem argentyńskim.

16.02
NIEDZIELA

• 15.00 i 17.00 – Dom Kultury w Boguszowi-
cach: Bajkowa Niedziela – „Morskie opo-
wieści Kapitana Guliwera” (przedstawienie 
w wykonaniu aktorów i lalek Teatru Gry i Lu-
dzie z Katowic).

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: Bogusław 
Morka – światowe przeboje muzyki filmo-
wej (hity z operetek i musicali, światowe 
przeboje, muzyka filmowa, pieśni hiszpań-
skie i włoskie).

• 19.00 – White Monkey: wernisaż wystawy fo-
tografii Tomasza Wiśniewskiego (zdjęcia i po-
kaz filmu „Miasto K.” Damiana Wisa i Toma-
sza Wiśniewskiego).

17.02 
PONIEDZIAŁEK

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyj-
nego Klubu Filmowego „Ekran” – „Dziew-
czyna z szafy”. 
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Przygotowano na podstawie materiałów Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika

Adresy placówek kultury:
• Teatr Ziemi Rybnickiej, siedziba Rybnickiego Cen-

trum Kultury, ul. Saint Vallier 1, tel. 32 4222 132;  
32 42 23 235 (www.rck.rybnik.pl); 

• Dom Kultury w Chwałowicach, ul. 1 Maja 91 B, tel. 32 43 
31 852; 32 42 16 222 (www.dkchwalowice.pl); 

• Dom Kultury w Boguszowicach, Pl. Pokoju 1, tel. 32 42 
52 016; 32 43 31 834 (www.dkboguszowice.pl); 

• Dom Kultury w Niedobczycach,ul. Barbary 23, tel. 32 43 
31 065; 32 43 31 066 (www.dkniedobczyce.pl); 

Kulturalne adresy • Dom Kultury w Niewiadomiu, ul. I. Mościckiego 15, tel. 32 42 
13 755; 32 43 31 365 (www.dkniewiadom.eu); 

• Muzeum w Rybniku, Rynek 18, tel. 32 42 21 423; 32 43 27 460 
(www.muzeum.rybnik.pl); 

• Fundacja Elektrowni Rybnik (Klub Energetyka), ul. Podmiej-
ska, tel. 32 73 91 898 (www.fundacjarybnik.pl)

• Galeria Smolna (PiMBP Filia Nr 8), ul. Reymonta 69, tel. 32 
424 94 09

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Szafranka 7, 
tel. 32 422 35 41 (www.biblioteka.rybnik.pl)

• Biblioteka, filia nr 2, Maroko-Nowiny, ul. Zebrzydowicka 
30, tel. 32 422 53 17. 

• Młodzieżowy Dom Kultury, ul. W. Broniewskiego 23, tel. 
32 42 24 088; filia – ul. Chabrowa 7 (www.mdk.rybnik.pl); 

Lokale i kluby:
• Herbaciarnia White Monkey, ul. Kościuszki 62/1, tel. 

536 307 064
• Art Cafe, ul. Sobieskiego 11, tel. 42 652 61 61
• Paleta Pub, ul. Piłsudskiego 4, tel. 506 327 463.
• Cafe Vienna, ul. Cegielniana 20, tel. 667 438 489
• Celtic Pub, Rynek 8, tel. 32 423 77 17
• Zakątek Pod Teatrem, ul. Saint Vallier 1, tel. 792 037 923
• Kulturalny Club, Rynek 3, tel. 32 422 78 64  
• Tyskie Pub, ul. Broniewskiego 23, tel. 797 347 842.

18.02
WTOREK

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: pokonkursowa wystawa 
prac plastycznych dzieci i młodzieży „Różowo mi…”. 

• 20.00 – Multikino: Kino na obcasach: „Zimo-
wa opowieść”.

19.02
ŚRODA

• 17.00 – Muzeum: wernisaż wystawy „W Ryb-
niku bez zmian. Miasto wiosną 1914 roku”. 

• 17.00 – Biblioteka główna: Koncert Piosenki 
Zimowej – utwory muzyczne Jarosława Falby  
w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 7. 

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas na 
kino – seans filmowy dla dzieci.

• 17.00 – Biblioteka główna: Dyskusyjny Klub 
Książki – „Dramat zaklęty w listach” Józe-
fa Musioła.

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam Session. 
• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada Dobrych 

Filmów – seans z cyklu „Filmy Nicka Cassavetesa”. 

20.02 
CZWARTEK

• 12.00 – Młodzieżowy Dom Kultury: „Świat 
wokół mnie” – podsumowanie 5. Ogólno-
polskiego Konkursu Małych Form Filmowych.

• 17.00 – Biblioteka główna: „Wybitne repor-
taże podróżnicze i ich autorzy” – wykład 
prof. Dariusza Rotta, historyka literatury z UŚ.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Klub 
Miłośników Gór.

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: kabaret Limo.
• 19.15 – Kościół Królowej Apostołów: Rybnicki 

Wieczór Chwały (cykl spotkań modlitewnych 
z muzyką na żywo).

• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – noc z muzy-
ką na żywo (cotygodniowe spotkania sympa-
tyków muzyki – blues, jazz i rock).

21.02
PIĄTEK

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: Bab-
ski comber. 

• 19.00 – Dom Kultury w Boguszowicach: kon-
cert zespołu Kobranocka.

• 19.00 – Tyskie Pub: koncert Vixena (rapero-
wi towarzyszyć będzie freestyle’owiec Czeski  
i perkusista Qrek).

• 19.00 – Art Cafe: Hip-Hop Cafe vol. 4 (impre-
zę poprowadzą Krisu i Pawełek – beatbox).

• 20.00 – Zakątek Pod Teatrem: Jam session 
(scena otwarta, zaproszenie dla muzyków).

22.02
SOBOTA

• 16.00 – Muzeum: „Atlantis” – pokaz filmu 
niemego z muzyką „na żywo” Piotra Kotasa.

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: Babski comber.
• 18.00 – Klub Energetyka (Fundacja ER): 18. 

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycz-
nej – finał konkursu krajowego oraz koncert 
Natalii Sikory i Marcina Januszkiewicza. 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: „Po-
msta” – musical w gwarze śląskiej na pod-
stawie fredrowskiej „Zemsty”.

• 19.30 – Cafe Vienna: Milonga – wieczór z tan-
giem argentyńskim.

• 20.00 – Paleta Pub: koncert zespołu Format C.

23.02 
NIEDZIELA

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 18. Ogólnopol-
ski Festiwal Piosenki Artystycznej – koncert 
laureatów, recital Łukasza Majewskiego i kon-
cert galowy „Europejczycy” – wystąpią: Beata 
Banasik, Jakub Blokesz, Mariusz Kiljan, Maja 
Kleszcz, Paweł Królikowski, Natalia Przybysz, 
Michał Staszczak, Monika Węgiel. 

24.02 
PONIEDZIAŁEK

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans Dyskusyj-
nego Klubu Filmowego „Ekran” – „Call girl”. 

26.02 
ŚRODA

• 15.00 – Zespół Szkół Budowlanych: Spo-
tkanie z poezją w „Budowlance” (finał 

Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego 
„Daj mi słowo” i spotkanie z poetką Han-
ną Goszyc).

• 17.00 – Dom Kultury w Niewiadomiu: Czas na 
kino – seans filmowy dla dzieci.

• 18.00 – White Monkey: Środowe Jam Session. 
• 18.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: Plejada 

Dobrych Filmów – seans z cyklu „Filmy Nic-
ka Cassavetesa”. 

27. 02
CZWARTEK

• 16.00 – Biblioteka na Nowinach, filia nr 2: 
Dyskusyjny Klub Książki – „Służące” Kath-
ryn Stockett.

• 20.00 – Celtic Pub: Jam Session – noc z muzy-
ką na żywo (cotygodniowe spotkania sympa-
tyków muzyki – blues, jazz i rock).

• 20.00 – Art Cafe: koncert zespołów Znikający 
Punkt i Loa Karma. 

28.02 
PIĄTEK

• 16.00 – Młodzieżowy Dom Kultury: 5. Powia-
towy Konkurs Amatorskich Zespołów Ta-
necznych. 

• 18.00 – Dom Kultury w Niedobczycach: Bab-
ski comber. 

• 18.00 – Biblioteka główna: „Przemijanie świa-
tów subiektywnych” – wernisaż wystawy 
malarstwa i rysunku Macieja „Ossiana” Ko-
zakiewicza. 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 7 Nocne Pro-
wokacje (spektakl „Lang” Teatru Maat Pro-
jekt Tomasza Bazana oraz film krótkome-
trażowy Karola Komorowskiego „Canzo-
na di barocco”).

• 20.00 – Zakątek Pod Teatrem: Jam session (sce-
na otwarta dla muzyków).

• 20.00 – Dom Kultury w Chwałowicach: 
Ostatkowa zabawa karnawałowa i po-
grzeb kontrabasu – zagrają South Silesian 
Brass Band i Dj Gandi.

• 20.00 – White Monkey: koncert duetu Beat 
Beat Owl (Magdalena Sowa – śpiew, Seba-
stian Pypłacz – elektronika).

† Teatr Ziemi Rybnickiej: Galeria Sztuki – „Za-
pamiętane twarze” – fotografie Zbigniewa 
Karczmarka (do 28 lutego) * Galeria Oblicza: 
„Dzieci Rybnika 2” – fotografie Agnieszki Fałat 
(do 16 lutego), „Różowo mi…” – pokonkur-
sowa wystawa prac plastycznych dzieci i mło-
dzieży (od 18 lutego do 30 marca).

† Muzeum: „Wabić oko, budzić chęci... Ubiór  
w witrynach sklepowych lat 30. XX w.” (do 
8 lutego). * „W Rybniku bez zmian. Miasto 
wiosną 1914 roku” – prezentacja miasta z po-
czątku XX w. (od 19 lutego do 30 kwietnia).

† Dom Kultury w Niewiadomiu: wystawa 
malarstwa Grażyny Zarzeckiej-Czech „W kra-
inie Grazazar” (do 7 lutego) * „Widziane z bli-
ska” – fotografie ks. Henryka Latosi (od 11 lu-
tego do 11 marca).

† Dom Kultury w Chwałowicach: „Sny, które 
nas uwodzą” – grafiki i fotografie Aldony Kacz-
marczyk-Kołuckiej (do 28 lutego) oraz „Witaj-
cie w mojej bajce” – teksty i fotografie Jana 
Siwmira i „Błękitno biało” – fotografie Andrze-
ja Waltera (do 14 lutego). 

† Biblioteka główna: „W jednym punkcie zbie-
gu” – wystawa prac pedagogów liceum pla-
stycznego z Wodzisławia Śl. (do 22 lutego) * 
„Przemijanie światów subiektywnych” – wy-
stawa Macieja „Ossiana” Kozakiewicza (od 28 
lutego do 26 kwietnia). 

† Galeria Smolna: „Magiczny świat ilustra-
cji” – książkowe ilustracje Katarzyny Boguc-
kiej oraz Aleksandry i Daniela Mizielińskich 
(do 9 marca).

† Klub Energetyka: „Architektura Rybni-
ka” – wystawa zdjęć Łukasza Grycichy, człon-
ka Klubu Fotograficznego Format (od 1 lute-
go do 13 lutego). 

† Biblioteka, filia Paruszowiec-Piaski: „Inna 
Europa” – wystawa zdjęć Andrzeja Bieniaka 
inaugurująca cykl „Czytamy fotografię” prac 
członków Klubu Fotograficznego Format (od 
3 lutego do 31 marca).

† Młodzieżowy Dom Kultury: „Arnold wśród 
drapaczy chmur” – wystawa podsumowująca 
roczną pracę pracowni plastycznej „Kamele-
on” (od 3 lutego do końca kwietnia).

wystawy

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

18 lutego
WTOREK

28 lutego
PIĄTEK

19 lutego
ŚRODA

20 lutego
CZWARTEK

21 lutego
PIĄTEK

23 lutego
NIEDZIELA

22 lutego
SOBOTA

27 lutego
CZWARTEK

26 lutego
ŚRODA

24 lutego
PONIEDZIAŁEK



Kalendarium 2013 
Styczeń
• Sesja rady miasta – podwyżka cen biletów komunikacji 

miejskiej.
• Zmarł Antoni Motyczka – sanator ziemi rybnickiej i samo-

rządowiec.
• Otwarcie nowej siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

przy ul. Kościuszki 17.  
• W urzędzie miasta debata pod nazwą „Skąd się bierze smog 

w Rybniku”.
• Prezes Jerzy Chachuła odchodzi z elektrowni „Rybnik” do 

Centrum Badań i Rozwoju Grupy EDF; jego następcą Ro-
bert Gałązka.

• 130 tys. zł zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; 
gwiazdą koncertu w kampusie Justyna Steczkowska.

• 102. urodziny Alojzego Frelicha z Gotartowic.
• Modlitewny Marsz Pamięci w rocznicę Marszu Śmierci więź-

niów hitlerowskiego obozu w Oświęcimiu.  
• KULTURA: w DKF projekcja filmu „300 milio-

nów” z udziałem Józefa Piniora; w TZR m.in. 
karnawałowy spektakl „Bal w Savoy’u”; I Stu-
dencki Koncert Kolęd i Pastorałek w bazyli-
ce św. Antoniego.

• SPORT: charytatywny mecz siatkówki zawod-
ników Volley’a i Kabaretu Młodych Panów na 
rzecz WOŚP – zebrano 11 tys. zł.; Pierwszy 
sparing piłkarzy Energetyka; telekomunika-
cyjna firma Leon głównym sponsorem ama-
torskiej ligi siatkówki;  regionalne zawody 
biegowe olimpiad specjalnych na rakietach 
śnieżnych na terenie ośrodka w Kamieniu   

Luty
• W Kłokocinie – wyjazdowe posiedzenie zarzą-

du wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
• Ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych – w Rybniku doli-

czono się 179 takich osób.
• Nowe parkomaty przed urzędem skarbowym i oddziałem 

ZUS przy pl. Armii Krajowej.
• Pierwsze z serii włamań złomiarzy do kaplicy św. Juliusza.
• KULTURA: 17. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycz-

nej – wśród gwiazd Monika Brodka, Renata Przemyk i Ja-
nusz Radek; w TZR – Maciej Maleńczuk, premiera spek-
taklu teatru tańca Furio „Nieznośna lekkość bytu ; w DK  
w Chwałowicach II Powiatowy Przegląd Twórczości Regio-
nalnej Przedszkolaków.

Marzec
• Zebrania sprawozdawcze rad dzielnic.
• Poważna awaria ciepłownicza – ogrzewania pozbawionych 

było ok. 11 tys. mieszkań, m.in. na osiedlu Nowiny.
• Ruszył elektroniczny nabór do szkół podstawowych.
• VI Rybnickie Targi Edukacji.
• KULTURA: w RCK – „Post czy karnawał”, premiera teatru Tara 

Bum, koncert Michała Bajora, 58. Ogólnopolski Konkurs re-
cytatorski; w DK w Niedobczycach spektakl teatralny „Pod 
niemieckimi łóżkami”; w DK w Chwałowicach XI Festiwal 
Piosenki Europejskiej; w PiMBP – koncert z okazji 60-le-
cia Ogniska Muzycznego; w Klubie Energetyka” „Wieczór  
w Bombaju”, 10. Międzynarodowy Festiwal Fotografii;  
w TZR wystawa malarstwa i rysunku Grażyny Zarzeckiej-Czech;  
w DK w Chwałowicach koncert Kuby Badacha i Poluzjantów .     

• SPORT: nagrody i wyróżnienia dla najlepszych sportowców  
i trenerów – przyszły olimpijczyk Mariusz Prudel najlepszym 

sportowcem Rybnika 2012 r.;  w hali w Boguszowicach pre-
zentacja drużyny żużlowej ŻKS ROW Rybnik; na stadionie 
przy ul. Gliwickiej pierwszy (zwycięski!) mecz rundy wiosen-
nej piłkarzy II-ligowego Energetyka ROW-u Rybnik; 14. tur-
niej bokserski o puchar dyrektora MOSiR-u.

Kwiecień
• Sesja rady miasta – wystąpienie prof. Wiesława Banysia, rek-

tora UŚ. w sprawie dalszego funkcjonowania tej uczelni  
w rybnickim kampusie; ostatecznie rybnicki ośrodek dydak-
tyczny UŚ przestał istnieć.  

• Poseł PiS Bolesław Piecha wygrywa wybory uzupełniające do 
senatu zastępując zmarłego Antoniego Motyczkę.

• Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego, spo-
tkała się w siedzibie Cechu Rzemiosł z samorządowcami. 

• Zakończenie modernizacji dwóch familoków przy ul. Ander-
sa w Niedobczycach.

• Aura zafundowała nam białą Wielkanoc. (zdj.)
• Otwarcie technicznego super-
marketu Castorama.
• W Kamieniu 77. seminarium 
szkoleniowe Klubu Inżynierów 
Ruchu, ogólnopolskiej organiza-
cji zrzeszające specjalistów z ca-
łego kraju.
• Wizyta grupy mieszkańców z za-
przyjaźnionego Saint Vallier.
• W bazylice św. Antoniego uro-
czystość 25-lecia działalności Ca-
ritasu w archidiecezji katowickiej. 
• Marsz studentów przeciw-
ko planom likwidacji w Rybniku 
ośrodka dydaktycznego Uniwer-
sytetu Śląskiego.

• Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim w Klubie Energetyka Fun-
dacji Elektrowni Rybnik.

• KULTURA: pierwsza edycja Music&Soul Festiwal; 55-lecie DK 
w Chwałowicach, IX Ogólnopolskie Forum Młodych Instru-
mentalistów organizowane przez Szkołę Szafranków; „Zie-
lony wędrowiec” – premiera Teatru Dziecięcego Guziczek; 
w trakcie 8 wieczorów na babskim Combrze w DK w Nie-
dobczycach bawiło się 1500 pań.  

• SPORT: w pierwszym meczu rozgrywek II ligi żużlowej drużyna 
ŻKS ROW Rybnik rozgromił ukraiński MIR Równe; siatkarze TS 
Volley Rybnik zapewnili sobie utrzymanie w II lidze; 21. miej-
sce Anny Mroszczak podczas mistrzostw świata kadetów w 
Chorwacji; inaugurujące sezon regaty na Zalewie Rybnickim    

Maj
• Sesja rady miasta – absolutorium dla prezydenta Rybnika; 

opozycja przeciw.   
• Konsorcjum firm EKO i Transgór wygrało przetarg na wywóz 

odpadów z terenu miasta.
• Prezydent Adam Fudali hospitalizowany. Jego nieobecność 

potrwa blisko pięć miesięcy.
• Punkty kasowe w UM wolne od opłat za regulowanie ra-

chunków.
• Nowy plac zabaw przy Przedszkolu Specjalnym nr 49 (ul. Piasta).
• Aniela Wlizło nowym dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego nr 3. 
• Urzędowanie rozpoczął nowy prezes Rybnickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej Stanisław Jaszczuk (również wiceprzewodni-
czący rady miasta). Jego poprzednik Stanisław Lenert prze-
szedł na emeryturę.

• W budynku Politechniki Śl. w kampusie odsłonięto tablicę 
upamiętniającą Tadeusza Sopickiego, prezesa elektrowni 
Rybnik i jednego z inicjatorów powstania w miejscu daw-
nego szpitala zespołu szkół wyższych.

• KULTURA: I edycja Festiwalu Muzycznego im. Henryka M. Gó-
reckiego „U źródeł sławy”; Obchody 100-lecia chóru im. Mic-
kiewicza w DK w Niedobczycach; XV Festiwal Sztuki Teatral-
nej Fundacji ER;XIV Rybnicki Festiwal Młodych Talentów; Ty-
dzień Bibliotek – czeska noc w PiMBP i spotkanie z reporta-
żystą Mariuszem Szczygłem. 

• SPORT: piłkarze Energetyka ROW-u Rybnik awansowali do  
I ligi; 18. Rynek Basket; doroczny Bieg Wiosny organizowa-
ny przez MOSiR;  

Czerwiec
• Sesja rady miasta – imię zmarłego samorządowca i wicepre-

zydenta Józefa Cyrana dla ulicy w dzielnicy Zamysłów, w 
której mieszkał; obniżenie miejskiej dotacji dla ośrodka UŚl.  
w związku z decyzją o jego wyprowadzce z Rybnika. 

• Ulice Wodzisławska i Żorska (z trzema nowymi rondami) prze-
jezdne po modernizacji.

• Odczuwalny w Rybniku wstrząs (3,1 w skali Richtera) w ko-
palni Rydułtowy-Anna. 

• Szóste, bardzo udane, Dni Rybnika.
• Kamień zwycięzcą ekologicznego turnieju dzielnic.
• Uroczystości związane z rocznicami kontaktów partnerskich 

Rybnika z Eurasburgiem i Mazamet (30 lat) oraz Larissą  
i Newtownabbey (10 lat).

• Zakończenie działalności rybnickiego ośrodka Alliance Fra-
nçaise.

• Oddanie do użytku trzech nowych szkolnych boisk ( ZS nr 2; 
SP nr 34; ZS-P nr 7)

• 100-lecie SP nr 32 w Orzepowicach.
• Z początkiem czerwca rozpoczęła się ekspresowa mo-

dernizacja boiska piłkarskiego i toru żużlowego na sta-
dionie miejskim przy ul. Gliwickiej. Prace zakończyły się  
w końcu lipca. Piłkarze mają teraz wymiarowe, podgrze-
wane boisko, a żużlowcy dłuższy tor. (zdj.)

• KULTURA: Złota Lira dla orkiestry dętej z Litwy; Zakopo-
wer i Oberschlesien gwiazdami Dni Rybnika; w UM wy-
stawa poświęcona burmistrzowi Weberowi; festyn z oka-
zji 110-lecia kop. Chwałowice – gwiazdą Golec Orkiestra; 
„Myć się czy wietrzyć?” – w Muzeum wystawa o dziejach 
higieny w Polsce.

• SPORT: IV Rybnicki Półmaraton Księżycowy; 19. Igrzyska Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów; rybniccy uczniowie najlep-
si w województwie w rywalizacji sportowej; Anna Mrosz-
czak brązową medalistką mistrzostw Polski w szpadzie ju-
niorów młodszych.

Lipiec
• Dodatkowa, wakacyjna sesja rady miasta – decyzja o termo-

modernizacji dwóch szkół – SP nr 11 i Zespołu Szkół nr 6.  
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• Rybnik trzynasty w rankingu najbogatszych samorządów  
w Polsce w kategorii powiatów grodzkich.

• Otwarcie dla klientów nowej siedziby magistrackiego Wy-
działu Dróg oraz związanych z gospodarką odpadami refe-
ratów Wydziału Gospodarki Komunalnej przy ul. Rzecznej 

• Rozpoczęcie modernizacji kąpieliska Ruda. (zdj.)
• Początek „rewolucji śmieciowej”; w Rybniku śmieci odbiera 

konsorcjum rybnickich firm Eko-Transgór.
• O. Jan Pilek nowym proboszczem parafii Królowej Apostołów.   
• Parking na terenie kampusu udostępniony (latem) za darmo 

mieszkańcom i przyjezdnym.
• 68. Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę.
• XXIII Międzynarodowa Wystawa Lilii i Kompozycji Kwiato-

wych w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
• KULTURA: ukazanie się monografii Popielowa i Radziejowa, 

publikacji rybnickiego Muzeum; Rybnik Blues Festival po raz 
pierwszy w plenerze 

• SPORT: z powodu modernizacji kąpieliska „Ruda Extreme”  
– w Kamieniu; medale mistrzostw Polski w kolarstwie gór-
skim dla zawodników MTB-Silesia Rybnik.    

Sierpień
• W jednym z rybnickich mieszkań na skutek zażycia dopala-

cza zmarł 21-letni student z Wrocławia.
• Powrót kas biletowych na rybnicki dworzec PKP.
• Katastrofa motolotni nad Gotartowicami – zginął pilot.
• Przyjęcie przez gminę Rybnik polskiej rodziny z Uzbekista-

nu z dwójką dzieci. Repatrianci zamieszkali przy ul. Wolnej  
w Paruszowcu-Piaskach.

• Wręczenie nagród Prezydenta Miasta w Dziedzinie Kultury – 
wśród nagrodzonych Mariola Rodzik-Ziemiańska, Grzegorz 
Lerka, Andrzej Trefon oraz chór Bel Canto z „Powstańców”.

• KULTURA: XVI Międzynarodowa Wystawa Mieczyków i Da-
lii w TZR; VI Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego 
– pierwszym laureatem konkursu dla młodych wykonaw-
ców jazzowych saksofonista Wojtek Lichtarski z Jaworzna.  

• SPORT: finał mistrzostw Polski juniorów w baseballu na sta-
dionie Silesii Rybnik w Ligockiej Kuźni i srebro dla gospoda-
rzy;  Patryk Malitowski z Wrocławia zwycięzcą VII Między-
narodowego Turnieju Żużlowego Pamięci Łukasza Roman-
ka; piłkarski turniej „Rybek 2013”.

Wrzesień
• Sesja rady miasta –  przyjęcie przez radnych programu ochro-

ny środowiska przed hałasem.
• Koncert Roda Stewarta na stadionie przy ul. Gliwickiej – ar-

tysta dał niezapomniane show! (zdj.)

• Obchody 90-lecia hufca Ziemi Rybnickiej ZHP.
• Rozpoczęcie 2 etapu modernizacji ul. Niepodległości wraz 

z budową nowego mostu nad potokiem radziejowskim.
• Zakończenie  budowy nowej nawierzchni targowiska – nowe 

stragany w październiku.
• Nowe kontrowersyjne drzwi do bazyliki św. Antoniego za-

montowane. 
• Cztery nowe ekologiczne autobusy mercedesa dla miejskie-

go przewoźnika.
• Ogród Marii i Engelberta Klimków zwycięzcą konkursu  

O ładniejszy Rybnik.  
• Dożynki w Popielowie, Radziejowie, Gortatowicach i Boru-

szowicach Starych.
• Stulecie urodzin Gertrudy Fojcik z rybnickich Brzezin.
• Rybniczanin, o. Serafin Sputek nowym proboszczem francisz-

kańskiej parafii św. Józefa Robotnika.
• Zmarł prof. Czesław Freund, rybniczanin, wybitny chór-

mistrz i pedagog.
• Obchody 80-lecia szkoły muzycznej Szafranków; gościnny wy-

stęp wychowanka szkoły Adama Makowicza z orkiestrą sym-
foniczną uczniów, pedagogów i absolwentów.

• KULTURA: XXVIII Dni Muzyki Organowej i Kameralnej; Naro-
dowe Czytanie Fredry na rynku; XII RePeFeNe, w Muzeum 
wystawa domków dla lalek.     

• SPORT: awans żużlowców ŻKS ROW Rybnik do I ligi; 6. Tour de 
Rybnik zwycięstwo Grzegorza Stępniaka z CCC Polsat Polko-
wice; 15. Regaty o Puchar Prezydenta Miasta; pierwszy złoty 
medal dla Polski wywalczyła na mistrzostwach świata kade-
tów w ju-jitsu  Paulina Szumska z Rybnickiego Klubu Ju Jitsu.   

Październik
• Sesja rady miasta – już bez Szymona Musioła (PO), który 

złożył mandat, ale z udziałem prezydenta Adama Fu-
dalego wracającego do pracy po blisko 5-miesięcznej 
przerwie spowodowanej chorobą; uchwalenie wielo-
letniego programu gospodarowania kominalnym za-
sobem mieszkaniowym.

• Inauguracyjne posiedzenie nowej młodzieżowej rady 
miasta z udziałem dyrektorów szkół.    

• Medale Mikołaja z Rybnika dla zasłużonych nauczycieli: 
Krystyny Błaszczyk, Urszuli Cieszyńskiej-Halamody, He-
leny Siernej oraz Kazimierza Niedzieli, Mariusza Mich-
no i Tadeusza Smołki. 

• Obchody 100-lecia rybnickiego domu dziecka.
• Mieszkańcy rybnickich dzielnic wybrali w głosowaniu 

projekty do budżetu obywatelskiego.     
• Oddanie do użytku zmodernizowanego odcinka ul. 

Wielopolskiej.
• Dzielnicowy ze Śródmieścia asp. Tomasz Klamecki naj-

lepszym dzielnicowym w garnizonie śląskim.
• Cztery nowe infokioski (ul. Zamkowa, Kościuszki, Hal-

lera i Rudzka).
• 44. Rybnickie Dni Literatury – Honorowa Złota Lamp-

ka Górnicza dla kompozytora Jacka Glenca. W ramach 
RDL m.in.: widowisko muzyczne „Wesele na Górnym 
Śląsku”, występ Joanny Trzepiecińskiej i zespołu Chwila 
Nieuwagi oraz spotkania m.in. z Michałem Rusinkiem, 
Andrzejem Stasiukiem i Lidią Grychtołówną, a także wy-
stawa akwareli rybniczanina Krzysztofa Dublewskiego.

• Wizyta grupy rybniczan w Eurasburgu z okazji 30-lecia 
partnerskiej współpracy.

• Obchody 130-lecia OSP w Stodołach.
• 101. urodziny Jadwigi Zdrzałek z Zebrzydowic i setne 

urodziny Teresy Merty z Boguszowic Starych.

• KULTURA: XVIII Rybnicka Jesień Kabaretowa – zwycię-
stwo kabaretu „Ani Mru Mru; w DK w Chwałowicach  
pokonkursowa wystawa fotografii Międzynarodowe-
go Konkursu Fotografii Przemysłowej i Industrialnej 
Foto-Pain 7, inauguracja XX Konfrontacji Filmowych  
w DKF Ekran, XII Boguszowickie Dni Młodych. 

• SPORT: zakończenie sezonu żużlowego – turniej o Puchar 
Prezydenta Rybnika wygrał Sebastian Ułamek; pierw-
sza wyjazdowa wygrana koszykarek Basket ROW Ryb-
nik w Gorzowie; bokserski memoriał Józefa Cyrana.

Listopad
• Sesja rady miasta – podatki nieco w górę; debiut w roli 

radnego Łukasza Kłoska (PO).
• Przedstawienie projektu rewitalizacji ulic Powstańców 

Śl. i Sobieskiego.
• Ośrodek Pomocy Społecznej jednym z laureatów ogól-

nopolskiego konkursu „Samorząd równych szans”  
za projekt „Przekroczyć próg”.

• Karolina Węgrzyn i Karol Karpiak z Zespołu Szkół Eko-
nomiczno-Usługowych zwycięzcami ogólnopolskiego 
konkursu kulinarnego. 

• Paweł Mitura-Zielonka wolontariuszem roku w konkur-
sie stowarzyszenia „Oligos”.

• Rybnickie czworaczki ukończyły dwa latka.
• Obchody srebrnego jubileuszu młodzieżowego chó-

ru Bel Canto.
• KULTURA: 9. Rybnicka Jesień Chóralna; Dni Cecyliań-

skie – na finał Msza Koronacyjna Mozarta; 28. Silesian 
Jazz Meeting; w DK w Niewiadomiu II Konkurs Piosenki 
Filmowej „Zapomniana melodia” i spotkanie z pisarką 
Martą Fox; w TZR operetka „Noc w Wenecji”.

• SPORT: po zakończeniu rundy jesiennej w I lidze piłka-
rze Energetyka ROW-u Rybnik w strefie spadkowej; 
III Puchar Polski juniorów w szpadzie w hali w Bogu-
szowicach. 

Grudzień
• Sesja rady miasta – budżet przyjęty jednogłośnie; nada-

nie honorowego obywatelstwa Józefowi Musiołowi.
• 25-lecie pracy samorządowej radnego Henryka Rysz-

ki z Niedobczyc.
• Oddanie do użytku nowego, 35. ronda na skrzyżowa-

nie ul. Rudzkiej i Obwiedniej Północnej
• Otwarcie nowego, sezonowego lodowiska w sąsiedz-

twie kąpieliska Ruda.
• Rybnicki e-bilet wyróżniony w konkursie Europejskie-

go Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht. 
• Akcje charytatywne – ponad 23 tys. zebrali ucznio-

wie w ramach akcji „Czapka św. Mikołaja”; wartość 
„Szlachetnej paczki” dla rybniczan wyniosła prawie 
135 tys. zł.

• Informacja o występie w czerwcu 2014 r. na stadionie 
miejskim zespołu Thirty Seconds to Mars. 

• Ruszyło V Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie, 
wśród  atrakcji jarmark świąteczny, stajenka z posta-
ciami naturalnej wielkości uplecionymi z... siana, a na 
finał zespół Feel.

• KULTURA: w Muzeum otwarcie wystawy „Wabić oko, 
budzić chęci”; w TZR – balet „Jezioro łabędzie”, kon-
cert Michała Bajora;  Sylwester z Wiesławem Ochma-
nem; 7. Silesia Gospel Festival;   

• SPORT: IX Bieg Barbórkowy.
Opracowała: Wiesława Różańska

Kalendarium 2013 
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K a l e j d o s k o p  k u l t u r a l n y
TWARZE Z PODRÓŻY. Zapamiętane twarze – to tytuł wystawy zdjęć, 

a w głównej mierze fotograficznych portretów mieszkańców egzotycz-
nych dla nas zakątków świata, którą do 28 lutego można oglądać w Gale-
rii Sztuki w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Ich autorem jest rybniczanin Zbigniew 
Karczmarek, absolwent Politechniki Śl. zawodowo zajmuje się m.in. archi-
tekturą wnętrz i doradztwem budowlanym, a fotografia jest jego pasją. 20 
dużych zdjęć, które prezentuje na wystawie to w kilku przypadkach poru-
szające portrety ludzi, których spotkał w Indiach i Nepalu. Jak powiedział 
w jednym z wywiadów, szuka ludzi, których twarze wyrzeźbiła proza życia, 
a każde zdjęcie to pamiątka ważnego dla niego spotkania. Teraz szansę na 
takie spotkanie w nieco innym już wymiarze ma każdy, kto zechce z uwagą 
przyjrzeć się fotografiom Zbigniewa Karczmarka. Prezentowane na wysta-
wie zdjęcia to efekt dwóch tzw. fotoeskapad, w których rybniczanin wziął 
udział w 2012 (Indie) i w 2013 (Nepal) roku. Obie zorganizował Marek Ar-
cimowicz, fotografujący m.in. dla „National Geographic”.

DOŻYNKI NA WESOŁO. — Dożynki w styczniu? To żaden problem, wystarczy 
kupić w markecie warzywa i owoce (mogą być hiszpańskie) i święto plonów go-

towe! — przekonywały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Bełku, które wraz z go-
spodyniami z Żor, Lysek, Jejkowic, Gaszowic, Świerklan i Palowic oraz rybnickich Go-
tartowic i Ligoty rywalizowały podczas dziewiątego Powiatowego Turnieju Kół Gospo-
dyń Wiejskich „Gwara Śląska na Wesoło”. Celem turnieju, który 18 stycznia w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej zorganizował Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstocho-
wie wspólnie z Rybnickim Centrum Kultury jest kultywowanie dziedzictwa kulturowe-
go i kulinarnego regionu. Uczestniczki zabawy przygotowały regionalne przyśpiewki 
i scenki kabaretowe związane ze żniwami, dożynkami i Andrzejkami. W holu TZR go-
spodynie częstowały wypieczonymi przez siebie mazurkami wielkanocnymi, które po-
dobnie jak konkurencje sceniczne oceniało jury pod przewodnictwem Marka Szołty-
ska. Zwyciężyły gospodynie z Dzimierza (scenka dożynkowa) i Palowic (scena andrzej-
kowa). Najlepszego mazurka upiekły gospodynie z żorskich Osin, a nagroda publicz-
ności trafiła w ręce pań z KGW w Bełku.  

CKLIWIE, ŻARTOBLIWIE, NASTROJOWO. Po ponad półrocznej przerwie powra-
ca Cykl Koncertów Akustycznych „Bez prądu”. Jako pierwsza zagrała wodzisławska 
grupa Grawitacja. Sala wykładowa rybnickiej biblioteki tego wieczoru znów stała się salą 
koncertową. Było widać i słychać, że muzycy (Sylwia Pisulska – wokal, Daniel Arendar-
ski – gitara, Krzysztof Mandrysz – gitara basowa, Artur Kubala – klawisze, Dawid Klimusz-
ko – perkusja) lubią występy na żywo i mają świetny kontakt z publicznością. Podczas go-
dzinnego występu zaprezentowali autorski repertuar w akustycznej odsłonie – było ckli-
wie, żartobliwie, nastrojowo. Grawitacja swój styl określa jako nowoczesne retro w kli-
matach lat 60. Zespół istnieje od lipca 2012 roku, wziął udział w VII edycji Must Be The 
Music, koncertował jako support m.in. zespołów De Mono, Czesław Śpiewa, Feel i Patry-
cji Markowskiej. Pomimo krótkiej działalności Grawitacja jest rozpoznawalna, a w jej mu-
zyce słychać, że zespół ma twórcze pomysły, które realizuje z pasją i zaangażowaniem. 
Organizatorami koncertów CKA „Bez Prądu” są Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rybniku i portal muzyka.rybnik.pl. Impreza odbywa się pod honorowym patronatem 
znanego rybnickiego jazzmana Czesława Gawlika. Kolejny koncert zaplanowano na maj.

WIECZÓR SZTUK WSZELAKICH. Przy pełnej sali odbył się pierwszy w tym roku Wie-
czór Sztuk w domu kultury w Chwałowicach. Taką frekwencję zapewnili jej bohate-

rowie, a wśród nich rybniczanie, na co dzień związani z Młodzieżowym Domem Kultury, 
w którym prowadzą zajęcia z młodzieżą – plastyczka Aldona Kaczmarczyk-Kołucka, pasjo-
natka grafiki i fotografii oraz Tadeusz Kolorz muzyk i bard. — Kiedyś bawiłam się kolorem, 
ale z wiekiem życie nabiera wielu barw, więc postanowiłam pójść w stronę bieli i czerni, 
która wbrew pozorom jest w stanie ukazać tęczowość tego, co dzieje się wokół — mó-
wiła Aldona Kaczmarczyk-Kołucka o zdjęciach zrobionych m.in. w ponad stuletnim drew-
nianym domku na północy Szwecji oraz o grafikach i linorytach będących ilustracjami do 
pieśni Leonarda Cohena. Fascynacji kanadyjskim pieśniarzem nie kryje też Tadeusz Kolorz, 
stąd pomysł na wspólny minikoncert „Inspirowane Cohenem”. Tego wieczora poeta Hen-
ryk Cierniak czytał też swoje wiesze, a zabrzanin Andrzej Walter, pisarz i fotografik opro-
wadzał po wystawie „Błękitno biało” zainspirowanej Grecją. Publiczność obejrzała też fo-
tograficzno-literacką ekspozycję „Witajcie w mojej bajce” Jana Siwmira, a tak naprawę mał-
żeństwa z Warszawy, które pisze prześmiewcze felietony i wychodzi z aparatem na łąkę. 
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AKROBACJE I BALET. W drugi weekend stycznia odbyła się kolej-
na edycja cyklicznych warsztatów akrobatyczno-baletowych, orga-

nizowanych w Teatrze Ziemi Rybnickiej przez działające tu Studio Tańca 
Vivero. W zajęciach wzięło udział niemal 50 osób, z których najmłodsza 
miała pięć lat. Raz w miesiącu na dwudniowe, kilkugodzinne sesje za-
praszają zawodowi tancerze i trenerzy związani ze studiem Vivero. Łu-
kasz Sierszyński prowadzi warsztaty akrobatyczne dla młodzieży i doro-
słych, a w arkana tańca klasycznego wprowadzają Patrycja Misiewicz oraz 
Anna Kuc, absolwentka krakowskiej szkoły baletowej, zawodowa tancer-
ka i pedagog tańca. Zajęcia obejmują wszechstronny trening siłowy, gib-
kościowy i ogólnorozwojowy, połączony z elementami gimnastycznymi, 
akrobatycznymi oraz tańca klasycznego. — Dzieci poznają podstawowe 
kroki baletowe, młodzież ma również zajęcia przy drążku i uczy się piru-
etów. Bardziej zaawansowani tańczą na pointach, czyli profesjonalnych 
baletkach — mówi Patrycja Misiewicz. Kolejne warsztaty 15 i 16 lutego. 

MASKARADA W MUZEUM. Rybnickie muzeum zorganizowa-
ło warsztaty zdobienia masek karnawałowych dla dzieci w wie-
ku  przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia odbyły się w kilka 
styczniowych dni (7, 9, 13, 15, 17 stycznia), a wzięło w nich udział 
blisko 300 dzieci nie tylko z Rybnika, ale i okolic. W warsztatach, 
nie po raz pierwszy, uczestniczyły też przedszkolaki z „Dwójki” na 
Smolnej, które zapowiedziały, że założą maski na balik karnawało-
wy, jaki w ich placówce odbędzie się tuż po feriach. — Warsztaty 
cieszyły się sporym zainteresowaniem, a z przygotowaniem masek 
karnawałowych świetnie poradziły sobie nawet trzy- i czterolatki. 
Dlatego planujemy organizację podobnych zajęć również w przy-
szłym roku — mówi Krystyna Kawa z działu historii rzemiosła ryb-
nickiego muzeum, która wspólnie z Celestyną Chlubek-Adamczyk 
i Katarzyną Kalkowską prowadziła zajęcia ze zdobienia masek kar-
nawałowych. 

CHARYTATYWNIE W EUROPIE. Ponad 90 osób bawiło się w restauracji Europa 
na trzecim balu charytatywnym, zorganizowanym przez rybnickie Hospicjum 
Domowe im. św. brata Rafała Kalinowskiego. — Zależy nam, by mieszkańcy 

Rybnika usłyszeli o naszym hospicjum, które jest placówką niemedyczną i o prowa-
dzonych przez nas działaniach, stąd pomysł zorganizowania balu — mówiła Kata-
rzyna Lechowicz, witając uczestników zabawy. Imprezę, która przebiegała pod ha-
słem: Mieszkańcy świata, z werwą poprowadzili Wiesław Kasprzak i Czesław Paw-
las. Zabawę otworzył polonez, którego odtańczyli pomysłowo wystylizowani miesz-
kańcy kilku kontynentów. — Dochód ze sprzedaży biletów (135 zł od osoby) zosta-
nie przeznaczony na działalność statutową stowarzyszenia: szkolenia dla wolonta-
riuszy, środki higieniczne i opatrunkowe dla podopiecznych, pomoc doraźną naj-
bardziej potrzebującym chorym, a także konserwację i zakup sprzętu medycznego 
i rehabilitacyjnego: łóżek, materacy, wózków. Część środków ma też wspomóc re-
mont budynku na terenie szpitala Juliusz, w którym zamierzamy otworzyć placów-
kę stacjonarną — mówi Barbara Podleśny, szefowa hospicjum. Obecnie pod opie-
ką hospicjum domowego jest 20 chorych, którymi zajmuje się 30 wolontariuszy. 

SYLWESTER Z OCHMANEM. Już po raz szósty Teatr Ziemi Rybnickiej zaprosił na sylwe-
strowy koncert, będący alternatywą dla osób, którym z racji wieku i innych okoliczności nie 
odpowiada powitanie Nowego Roku  na „domówkach”, balach, w klubach czy w plenerze, ale też 
nie chcą tego wieczoru spędzić w kapciach przed telewizorem. Sądząc z wypełnionej po brzegi sali, 
sylwestrowy wieczór w operetkowych i musicalowych rytmach Straussów, Lehara, Stoltza i wielu 
innych kompozytorów oraz z ciasteczkiem i kieliszkiem wina, ma wielu zwolenników. W tę jedyną 
noc w roku scena TZR lśniła jak nigdy, a muzyczne wrażenia zapewniła Filharmonia Rybnicka, wy-
kazując się niespotykaną na tradycyjnych koncertach fantazją i poczuciem humoru. Muzycy towa-
rzyszyli solistom: Wiesławowi Ochmanowi oraz jego „fraucymerowi” – Aleksandrze Stokłosie (so-
pran) i Renacie Dobosz (mezzosopran). Czwartym solistą był Adam Żaak, który użył nie tylko swego 
bas-barytonu, ale i dyrygenckiej pałeczki. Nasz znakomity tenor, Wiesław Ochman, po raz kolejny 
udowodnił, że wciąż dysponuje głosem jak dzwon, a ponadto z lekkością motyla wciela się w rolę 
prowadzącego koncert, nie szczędząc publiczności anegdot i dowcipów. Należą mu się szczegól-
ne podziękowania za chęć spędzenia sylwestrowej nocy w Rybniku, bo już 1 stycznia artysta mu-
siał być w pełnej dyspozycji za względu na koncert noworoczny w Filharmonii Narodowej w War-
szawie, który był zwieńczeniem obchodów 55-lecia jego pracy artystycznej.
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To właśnie Aleksandra Orzechowska-Nie-
dziela była jedną z tych osób, które przypadko-
wo spotkały się w Norwegii. Drugą był muzyk 
John Gunnar Akerø z norweskiego big bandu 
Stavanger Storband. — Fantastyczne jest widzieć 
tyle osób. Jestem bardzo zaskoczony i zadowolo-
ny z zainteresowania, jakie wzbudził nasz koncert 
— mówił przejęty. Jego zespół wspólnie z ryb-
nickimi chórami Seraf i Cantate Deo oraz gru-
pą wokalną Panie i Panowie wystąpił z koncer-
tem najpiękniejszych polskich i norweskich ko-
lęd oraz utworów świątecznych. — Poleciałam 
do Stavanger na wakacje, ale przy okazji szuka-
łam partnerów do współpracy z zespołem Panie 
i Panowie. Po ostatnim w sezonie koncercie po-
deszłam do jednego z muzyków i dałam mu na-
szą płytę. Na nic nie liczyłam, ale jeszcze tego sa-
mego dnia John zadzwonił z zaproszeniem do 

wspólnych występów — wspomina Aleksandra 
Orzechowska-Niedziela. W grudniu do Nor-
wegii poleciał nie tylko zespół PiP, ale też pro-
wadzone przez Aleksandrę Orzechowską-Nie-
dzielę chóry. Oklaskiwali ich również mieszkają-
cy tam Polacy. — Musieliśmy się nauczyć dwóch 
kolęd w języku norweskim, co sprawiło nam nie 
lada kłopot, bo norweski łatwy nie jest, ale chó-
rzyści ze Stavanger też musieli zaśpiewać kolędy 
po polsku — opowiadał chórzysta Piotr Kiljań-
czyk, który poprowadził rybnicki koncert. Alek-

sandra Orzechowska-Niedziela, która uczy się 
norweskiego, jest dumna ze swoich chórzystów 
i pracy, jaką włożyli w przygotowanie się do wy-
stępów. Warto też dodać, że na saksofonie teno-
rowym z big bandem ze Stavanger zagrał uczeń 
rybnickiej szkoły muzycznej Franciszek Hajduk. 
Kolejny rybnicko-norweski występ zaplanowa-
no na początku kwietnia, kiedy do Rybnika na 
koncert muzyki folkowej i rozrywkowej przy-
leci norweski chór Iker, z którym rybniczanie 
współpracowali w Stavanger.                            (S)

W KGW działają obecnie 34 panie – naj-
młodsza ma 50 lat, najstarsza – 75 lat. — Bie-
rzemy udział w Dniach Rybnika, jarmarkach 
świątecznych i turnieju kół gospodyń wiejskich. 
Stworzyłyśmy zespół wokalny „Ligocianki”  
i występujemy z kabaretowym programem na fe-
stynach i dożynkach. Jeździmy też na wyciecz-
ki i pielgrzymki do Częstochowy i Piekar, a dwa 
razy w roku wypoczywamy w Bukowinie. War-
to spędzać czas w naszym gronie — przekonu-
je Małgorzata Staneczko, która jest drugą po 
Danucie Przybyłek, przewodniczącą ligockie-
go koła. Gospodynie mówią o niej „nasza ma-
musia”. Bernadeta Kuśka, która pisze kroni-
kę ligockich gospodyń, wspomina, że decyzja 
o stworzeniu koła zapadła w lutym 1983 r. pod-
czas zebrania Kółka Rolniczego w Ligocie. Na 
początku pań było niewiele. — Spotykałyśmy 
się w tutejszej szkole podstawowej, a odwiedzały 
nas wtedy osoby, od których mogłyśmy się czegoś 
ciekawego nauczyć — mówi pani Bernadeta, a 
Amalia Michalska wylicza: — Były to kursy kro-
ju, szycia, haftowania i makramy, pogadanki na 
temat uprawy ziemniaków, zdrowego żywienia, 
czy pierwszej pomocy. Spotkałyśmy się z lekarza-
mi weterynarii, brałyśmy udział w konkursach  

uprawy kwiatów i warzyw, jeździłyśmy na szko-
lenia do pokazowych gospodarstw, czy szkó-
łek drzew i krzewów. Sporo zwiedzały, również 
Wilno i Lwów. Od 1987 r. gospodynie spoty-
kają się w klubie Harcówka, gdzie 30 listopada 
odbyła się jubileuszowa uroczystość. Życzenia 
świętującym paniom złożyli m.in. przedstawi-
ciele rady dzielnicy z przewodniczącą Danutą 
Dronszczyk, Adam Świerczyna, dyrektor Ryb-

nickiego Centrum Kultury, a dzięki prezenta-
cji multimedialnej, z Brukseli – europosłanka 
Małgorzata Handzlik. Członkinie koła dzięko-
wały Mieczysławowi Błaszczykowi, kierowniko-
wi Harcówki za pomoc, na którą zawsze mogą 
liczyć. — Dziękujemy też naszym mężom, za to, 
że nas rozumieją i nie narzekają kiedy nas nie 
ma — mówiła Amalia Michalska. Spotkanie 

w rodzinnej atmosferze było okazją do wspo-
mnień, ale też do degustacji kulinarnych specja-
łów gospodyń z Ligoty i obejrzenia programu 
artystycznego w ich wykonaniu. — Pomysłów 
nam wystarczy na nowych 200 lat — śpiewały w 
jubileuszowej piosence „Ligocianki”, a sądząc 
po ich wigorze, z pewnością dotrzymają słowa. 

(S) 

3 0 - l e t n i e  g o s p o d y n i e

Słyną z najlepszego żurku w okolicy, smakowitego kołocza, kwasu buraczanego, 
nalewek i swojskich win oraz poczucia humoru. — Spotykamy się raz w miesiącu, 
przy kawie. Rozprowiomy i śpiewomy, czasem godomy wice i dzielimy się przepisami 
— opowiada Małgorzata Staneczko, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich  
z Ligoty-Ligockiej Kuźni, które świętowało 30-lecie swojego istnienia.

Panie i Panowie, oto Norwegowie

— Zaczęło się od przypadkowego spotkania dwóch osób, a skończyło spotkaniem z wami 
wszystkimi — mówiła Aleksandra Orzechowska-Niedziela, dyrygentka i wokalistka ze-
społu Panie i Panowie do publiczności biorącej udział w koncercie kolęd, jaki 11 stycz-
nia odbył się w kościele św. Jadwigi na Nowinach. 

Koncert w kościele na Nowinach 
zakończył się owacją na stojąco
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Do Mazamet, partnerskiego miasta 
Rybnika, młodych muzyków wraz z pe-
dagogami zaprosił Jacques Beaulieu, 
przewodniczący Towarzystwa Mazamet-
Rybnik, wypróbowany przyjaciel Polski i 
Rybnika. Jego zaangażowanie w przygo-
towanie wizyty i cyklu koncertów nie tyl-
ko w Mazamet, ale kilku innych miejscowościach 
regionu Midi-Pyrenées, docenili nie tylko goście, 
ale i środowiska polonijne z większych niż Maza-
met ośrodków, jak choćby z Tuluzy. Tym razem 
orkiestra nie była „częścią artystyczną” większej 
eskapady rybniczan do partnerskiego miasta, ale 
jedynym i głównym podmiotem przedsięwzięcia. 
W sumie orkiestra smyczkowa pod batutą  dyrek-
tor szkoły Romany Kuczery zaprezentowała się 
aż dziewięciokrotnie, obok Mazamet również w 
Alby, Laveur i Castres, a także podczas oficjal-
nych spotkań z przedstawicielami władz depar-
tamentu Tarn i miasta Mazamet. W programie 
koncertów znalazły się dzieła kompozytorów pol-
skich (Chopin, Wieniawski, Szymanowski, Glenc) 
i francuskich (Fauré, Saint-Saënse, Ravel), a tak-
że utwory świąteczne i kolędy. Obok uczniów, w 
roli solistów wystąpili też pedagodzy: Gabrie-
la Ciołek-Sitter (śpiew), Artur Hes (fortepian) 
i Adam Mokrus (skrzypce). Uroczysty koncert 

finałowy w sali L’Espace Apollo im. Michaela 
Bourguignon (wielokrotnie bywający w Rybni-
ku zmarły mer Mazamet) objął swoim patrona-
tem ambasador Polski we Francji, a obecni byli 
na nim przedstawiciele konsulatu, departamen-
tu Tarn i władz Mazamet, a także reprezentanci 
polskich i francuskich stowarzyszeń kulturalnych. 
Wszystkie koncerty, były przyjmowane bardzo go-
rąco, a kończyły je owacje i nieodłączne bisy. Na 
jednym z koncertów francuscy Polacy podzięko-
wali za artystyczne przeżycia spontanicznym od-
śpiewaniem Sto lat, zaś dyrektor Romana Ku-
czera, jako wyraz uznania za wysoki poziom ar-
tystyczny orkiestry oraz upowszechnianie kultu-
ry muzycznej uhonorowana została przez władze 
departamentu Tarn medalem pamiątkowym Je-
ana Jauresa. Poza aspektem artystycznym wyjaz-
du, ważna była też jego strona edukacyjna i po-
znawcza. Młodzież miała okazje zwiedzić intere-
sujące miejsca jak Carcassonne i miasta, w któ-

rych miały miejsce koncerty, a także uczestniczyć 
w próbie profesjonalnej orkiestry symfonicznej w 
Tuluzie czy zapoznać się z systemem kształcenia 
we francuskich szkołach muzycznych. Jak mó-
wiła dyrektor Kuczera wizyta była świetną reko-
mendacją szkoły oraz wielką promocją miasta i 
polskiej kultury. Świadczą o tym entuzjastyczne 
recenzje prasowe, podkreślające profesjonalizm 
młodych muzyków oraz bezpośrednie rozmowy z 
uczestnikami koncertów, z których wielu odwie-
dziło już Rybnik i czuje do naszego miasta wiel-
ki sentyment, potwierdziła to pełniąca rolę tłu-
macza Jadwiga Warchoł, czytająca lokalną prasę. 

Francuskie tournée szkolnej orkiestry podsu-
mowano w czasie konferencji prasowej, która z 
udziałem prezydenta Rybnika Adama Fudalego 
odbyła się w szkole muzycznej 15 stycznia. W jej 
trakcie zaprezentowano m.in. film z pobytu mło-
dych muzyków na południu Francji.

(r)

...wszystko jasne. Nim jednak popły-
nęła muzyka, licznie zgromadzonym wi-
dzom przybyłym na tradycyjny koncert, 
noworoczne życzenia w imieniu prezyden-
ta miasta złożyła jego zastępczyni Joan-
na Kryszczyszyn.

Na koncert przygotowany przez Rybnickie 
Centrum Kultury i Towarzystwo Muzyczne im. 
Braci Szafranków, złożyły się najpiękniejsze me-
lodie z operetek wiedeńskich klasyków i włoskich 
oper. Podobnie jak w swoim czasie na scenach Eu-
ropy, w karnawałowy wieczór AD 2014 na scenie 
Teatru Ziemi Rybnickiej królował Johann Strauss, 
Franciszek Lehar, Imre Kalman i Giuseppe Verdi. 
Ich hegemonię przełamał tylko Jakub Offenbach 
ze swoim nieśmiertelnym kankanem z „Orfeusza 
w piekle”. Partiami sopranowymi zachwyciła Edy-
ta Piasecka, gwiazda Opery Krakowskiej i innych 

scen, wystąpił też, nieco już mniej zachwycając, 
tenor Tomasz Jedz, solista scen krajowych i nie-
mieckich oraz wokalnie znakomity młodzieżowy 
chór z Knurowa Resonans con Tutti. Wykonał on 
m.in. jedną z najpiękniejszych kompozycji chóral-
nych jakie w ogóle napisano, pieśń niewolników 
„Va pensiero” z opery „Nabucco” Verdiego, ra-
dząc sobie również z rzadko wykonywaną wokal-
ną wersją walca „Nad pięknym, modrym Duna-
jem” i marszem triumfalnym z „Aidy”. Chór miał 
więcej pracy, bo towarzyszył solistom w wielu in-
nych utworach, jak „Wielka sława to żart” z „Ba-
rona cygańskiego” czy toast „Libiamo” z „Travia-

ty”. Publiczność doczekała się też artystycznego 
eksperymentu – kan-kana zatańczyły nie tancer-
ki, a chórzystki. Efekt: taniec kankanopodobny. 
Najbardziej jednak napracowali się muzycy Fil-
harmonii Rybnickiej, bo nie opuścili ani jednego 
„kawałka”, dając słuchaczom wiele satysfakcji i 
muzycznych doznań. Podobnie zresztą jak stoją-
cy za pulpitem Adam Żaak, który dobrze radzi so-
bie z dyrygencką pałeczką, choć bardziej jest (lub 
był?) znany jako śpiewak o barytonowej barwie 
głosu. Aż szkoda, że tym razem nie dołączył do 
dwójki solistów... Roli prowadzącego, spajające-
go żartem i anegdotą muzyczne punkty progra-

mu podjął się aktor i 
solista Gliwickiego Te-
atru Muzycznego Jerzy 
Gościński. Po ponad 
dwóch godzinach słu-
chacze wychodzili nu-
cąc „Libiamo” i marsza 
Radetzky’ego, którego 
nie może zabraknąć na 
żadnym noworocznym 
koncercie.

(r)

Pierwsze tournée szkolnej orkiestryGrudniowe tournée koncertowe 
nie było pierwszą wizytą orkiestry 
szkoły muzycznej Szafranków 
we Francji, niewątpliwie jednak 
był to wyjazd najbardziej udany, 
zakończony pełnym sukcesem. Był 
też znakomitym podsumowaniem 
jubileuszu 80-lecia szkoły, a także 
obchodzonego w ub. roku 30-lecia  
współpracy Rybnika z Mazamet. 

Viva Italia,
Viva Viena i...

Cykl koncertów szkolnej orkiestry smyczkowej we Francji zakończyła gala w Mazamet

P a r a  s o l i s t ó w 
noworocznego koncertu 
Edyta Piasecka i Tomasz 
Jedz
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Rybnicka bibl ioteka 
zaprasza na dwie ciekawe 
w y s t a w y :  d z i e c i ę c e j 
ilustracji książkowej oraz 
prac pedagogów liceum 
plastycznego z Wodzisławia 
Śląskiego.

„Magiczny świat ilustracji” 
w Galerii Smolna (filia nr 8, ul. 
Reymonta 69) prezentuje współ-

czesne, artystyczne ilustracje książki dziecięcej au-
torstwa Aleksandry i Daniela Mizielińskich oraz 
Katarzyny Boguckiej. Ich nowatorskie, niekonwen-
cjonalne podejście do tematu, poważne traktowanie 
młodego czytelnika, świetnie rozumiane i realizo-
wane poczucie misji kształtowania gustów estetycz-
nych od najwcześniejszych lat. Mizielińscy są wie-
lokrotnie nagradzanymi autorami, znanymi także 
za granicą (Bologna Ragazzi Award 2010 za książ-
kę „Co z Ciebie wyrośnie?” oraz francuskiej Prix 
Sorcières 2013 i włoskiej Primo Andersen 2013 za 
„Mapy”). W Galerii Smolna można zobaczyć wła-
śnie „Mapy” – cykl ilustracji będących obrazkową 
podróżą po lądach, morzach i innych kulturach. Ka-
tarzyna Bogucka prezentuje „M.O.D.Ę” – wizualny 
przegląd tego, co się działo w modzie w ostatnich 
150 latach. Poprzez obrazy można poznać związa-
ne z tematem osoby, miejsca, wydarzenia, prądy, 
przełomowe pomysły projektantów. Autorzy prac 
zaciekawiają oryginalnym i twórczym podejściem 
do tematu – warto wybrać się z dzieckiem (a na-
wet bez) – wystawa potrwa do 9 marca.

„…w jednym punkcie zbiegu” – w Galerii Ja-
sna (PiMBP, ul. Szafranka 7) prezentują swoje pra-
ce pedagodzy liceum plastycznego z Wodzisławia 
Śląskiego. W tytułowym punkcie zbiegu spotykają 
się różne osobowości twórcze i różne artystyczne 
spojrzenia. Wystawa nie tylko w treści, ale i formie 
jest różnorodna – prezentuje kilka dziedzin sztu-
ki: malarstwo, grafikę, fotografię i rzeźbę. Autora-
mi prac są Justyna Taszka-Michalska, Małgorzata 
Bednarczuk, Marta Lach, Monika Kołodziej, Jaro-
sław Lasota oraz Grzegorz Mitręga. Podczas wer-
nisażu wiele dobrych słów o twórcach powiedział 
prof. Franciszek Nieć. Tego wieczoru sytuacja gro-
na pedagogicznego była dość nietypowa – publicz-
ność w większości stanowili uczniowie wodzisław-
skiego plastyka, którzy, jak każdy odbiorca sztuki, 
mieli okazję oceniać artystyczne dokonania swoich 
nauczycieli. Oceniali je jednak dobrze, co było wi-
dać po zaciekawieniu, z jakim oglądali prace. Wy-
stawę można oglądać do 22 lutego w godzinach 
otwarcia biblioteki.

(m)

Kulturalny skrót
† 14 grudnia w Krapkowicach odbył się Ogólnopolski 

Festiwal Tańca „II Krapkowickie Zderzenia Taneczne”. 
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku reprezentowa-
ły cztery grupy taneczne. Zespoły prowadzone przez 
Marzenę Butyłkin: Figiel – zajął pierwsze miejsce  
w kategorii show dance do 11 lat, a Efekt – pierwsze 
miejsce w kategorii „inna forma tańca” oraz drugie 
miejsce – w kategorii show dance 12-15 lat. Z kolei 
grupy Moniki Floryszak: zespół Mini Flex – w dwóch 
kategoriach wytańczył sobie trzecie miejsca, a Re-
flex – drugie w kategorii show dance powyżej 15 lat.

† Za nami półfinały XI edycji Pojedynku na Słowa  
z udziałem sześciu szkolnych drużyn, które w Klubie 
Energetyka rywalizowały na poetyckie słowa mówio-
ne i śpiewane. Do finału zakwalifikowało się II Liceum 
Ogólnokształcące im. Frycza Modrzewskiego (opie-
kunowie artystyczni: Marek Berger i Mariola Madzia)  
i Zespół Szkół im. Paderewskiego z Knurowa (opieku-
nowie: Lilianna Reginek i Dawid Szymała). Rybniccy li-
cealiści w półfinale, po zaciętej walce, jednym punk-
tem pokonali uczniów V LO z Rybnika i siedmioma 
punktami – młodzież Zespołu Szkół Budowlanych.  
Z kolei licealiści z Knurowa okazali się lepsi od li-
cealistów z Żor i uczniów rybnickiego „Mechani-
ka”. Finał Pojedynku na Słowa odbędzie się 7 lu-
tego w Klubie Energetyka, a z recitalem wokal-
nym będzie mu towarzyszyć warszawska aktor-
ka – Monika Węgiel. 

† 16 stycznia w galerii Oblicza w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej otwarto wystawę fotografii Agnieszki Fałat „Dzieci 
Rybnika – edycja 2013”. To kontynuacja ubiegłorocz-
nego projektu, w którym bohaterami zdjęć byli m.in. 
wychowankowie Zespołu Ognisk Wychowawczych. 
Tym razem Agnieszka Fałat sfotografowała w miej-
skich plenerach przedszkolaków i uczniów rybnickich 
szkół. Autorka zdjęć mówi, że zależy jej nie tylko na 
uwiecznianiu dzieci, ich charakterów i talentów, ale 
również ciekawej architektury. Zdjęcia można oglą-
dać tylko do 16 lutego. 

† Kobranocka, legendarna toruńska kapela, zagra 21 
lutego o 19 w Domu Kultury w Boguszowicach. Hi-
storia zespołu, który gra nieprzerwanie ponad dwa-
dzieścia osiem lat, rozpoczęła się od spotkania Kobry 
(Andrzeja Kraińskiego) i Andrzeja Marka Michorzew-
skiego. Pierwszy koncert grupy odbył się w 1985 r.  
w czasie festiwalu „Poza Kontrolą”. W 1987 ukazała się 
pierwsza płyta zespołu „Sztuka jest skarpetką kulawe-
go”, a dwa lata później kolejna „Kwiaty na żywopło-
cie” zawierająca słynny cover Stonesów – „Współczu-
cie dla diabła” oraz „Kocham cię jak Irlandię”. 

† W połowie stycznia, w domach kultury w Chwałowi-
cach i Boguszowicach aktorzy Teatru Polskiego z Żyto-
mierza na Ukrainie wystawili swoje dwa monodramy. 
Jeden z nich „Para butów” adresowany był dla dzieci. 
Drugi monodram „Gołąb pokoju” Włodzimierza Zuje-
wa (najnowsza realizacja tego teatru), opowiada histo-
rię 40-latka uwięzionego w sidłach matczynej miłości. 
Teatr Polski w Żytomierzu jest jednym z najstarszych 
teatrów na Ukrainie (do tematu wrócimy).

W skromniejszej, krótszej i zmienionej formule 
odbędzie się tegoroczny 18. Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Artystycznej „OFPA Rybnik 2014”.

Tegoroczny festiwal potrwa tylko dwa dni. W jedynym konkursowym koncercie zaplanowanym na sobo-
tę 22 lutego weźmie udział dziesięciu najlepszych wokalistów (każdy zaśpiewa po dwie piosenki) wyłonio-
nych w otwartych ogólnopolskich eliminacjach, które 1 i 2 lutego (o g. 10) odbędą się w Klubie Energety-
ka. O możliwości udziału w nich organizatorzy poinformowali laureatów ubiegłorocznych festiwali piosen-
ki poetyckiej, aktorskiej i artystycznej. Koncert tegorocznych laureatów i zwyczajowy recital zwycięzcy ubie-
głorocznej OFPY Łukasza Majewskiego, odbędzie się tradycyjnie w Teatrze Ziemi Rybnickiej, w niedzie-
lę 23 lutego. W drugiej części wieczoru zaplanowano koncert pt. „Europejczycy” z udziałem licznego gro-
na wokalistów i orkiestry złożonej ze studentów krakowskiej akademii muzycznej.

Bilety (po 40 zł na każdy z dwóch dni) będzie można od 5 lutego kupić w Klubie Energetyka Fundacji Elek-
trowni Rybnik oraz w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Więcej informacji na stronie internetowej (www.ofpa.pl).

         (WaT)

Wystawy w bibliotece

Program 18. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej „OFPA Rybnik 2014” : 
• Sobota 22 luty, g. 18 (Klub Energetyka Fundacji ER): finał konkursu krajowego oraz koncert  

Natalii Sikory i Marcina Januszkiewicza w repertuarze m.in.: Jimmy’ego Hendrixa, Janis Joplin, 
Czesława Niemena, Agnieszki Osieckiej i Cypriana K. Norwida

• Niedziela 23 luty, g. 17 (Teatr Ziemi Rybnickiej): koncert laureatów festiwalu oraz recital Łuka-
sza Majewskiego, laureata Grand Prix 17. OFPY; koncert pt. „Europejczycy” – piosenki: Kurta 
Weilla, Josepha Kosmy, Georgesa Moustaki, Charlesa Aznavoura, Jacquesa Brela i Jaromira No-
havicy w wykonaniu: Beaty Banasik, Jakuba Blokesza, Mariusza Kiljana, Maji Kleszcz, Pawła 
Królikowskiego, Natalii Przybysz, Michała Staszczaka i Moniki Węgiel oraz orkiestry studen-
tów Akademii Muzycznej w Krakowie pod dyr. Piotra Dziubka

Uwaga! Piosenka artystyczna
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Kryształowa Królowa Śniegu
Muzyczna bajka w wykonaniu teatru 

Prym-Art z Rudy Śląskiej na podstawie 
baśni Hansa Christiana Andersena, czy-
li opowieść o chłopcu, którego serce zo-
stało zamienione w sopel lodu. Spektakl 
wzbogacony efektami multimedialnymi, roz-
budowaną przestrzenną scenografią oraz 
pięknymi kostiumami. Zaskakujące dialogi 
wprowadzą widza w świat baśni, a autor-
skie piosenki porwą publiczność do wspól-
nego śpiewania. 

2 lutego, niedziela – g. 16

Carmen
Widowisko taneczne Gliwickiego Teatru 

Muzycznego z utworami Georgesa Bize-
ta, Sylwestra Sośniaka oraz muzyką fla-
menco i pieśniami hiszpańskimi. Muzycz-
na opowieść o losach hiszpańskiej Cygan-
ki Carmen, która poprzez zmysłowy, pełny 

temperamentu taniec flamenco przedstawia 
swe życiowe rozterki. W utrzymanym w to-
nacji krwistej czerwieni oraz mrocznej czer-
ni widowisku wystąpi balet gliwickiego te-
atru oraz zaproszeni goście.

9 lutego, niedziela – g. 18

U Studni
Koncert zespołu, którego muzycy wy-

wodzą się z popularnego przez lata Sta-
rego Dobrego Małżeństwa. Kolejny wy-
stęp grupy, która ma już swoje grono fa-
nów. Wielbiciele ballad z umiejętnie dobra-
nym tekstem i niebanalną oprawą muzycz-
ną nie będą zawiedzeni. 

13 lutego, czwartek – g. 18

Morka filmowo
Światowe przeboje muzyki filmowej w 

wykonaniu znakomitego tenora Bogusława 
Morki, któremu towarzyszyć będą inni artyści.

16 lutego, niedziela – g. 17

Kabaret Limo
Występ jednej z najbardziej utytułowa-

nych polskich grup kabaretowych. Umie-
jętnie wyłapane absurdy rzeczywistości, za-
bawa słowem, kabaretowe improwizacje 
i trafne puenty to z pewnością gwarancja 
udanego wieczoru.

20 lutego, czwartek – g. 19  

Nocne prowokacje 
W programie siódmej edycji Nocnych pro-

wokacji projekcja krótkometrażowego filmu 
Karola Komorowskiego pt.: „Canzona di Ba-
rocco” oraz „Lang” - spektakl teatru Maat 
Projekt Tomasza Bazana. Po zakończeniu im-
prezy w holu teatru odbędzie się performan-
ce „Ojojoj w akcji” w wykonaniu teatru Ma-
riana Bednarka. 

28 lutego, piątek – g. 19
(D)

Dzięki koncertom Filharmonii Rybnickiej jego 
muzyka, jak i sam artysta, byli melomanom nasze-
go miasta dobrze znani. W dwa lata po reaktywa-
cji orkiestry, we wrześniu 2001 roku, w bazylice 
św. Antoniego miał miejsce koncert monograficz-
ny poświęcony twórczości kompozytora. Filhar-
monia Rybnicka pod batutą Mirosława J. Błasz-
czyka, wspomagana przez sześć lokalnych chórów, 
wykonała suitę z filmu Wajdy „Pan Tadeusz”, za-
brzmiał też wspaniały muzyczny tryptyk – Victoria, 
Angelus i Exodus. Koncert został owacyjnie przy-
jęty przez ledwo mieszczącą się w świątyni publicz-
ność, a słuchacze mieli okazję oklaskiwać również 
samego artystę, który wraz z małżonka był w bazy-
lice obecny. Mówił wtedy: Cieszę się, że w tym mie-
ście tak pięknie rozwija się życie muzyczne. Zawsze 
z ciekawością słucham swoich utworów i bardzo się 
liczę ze zdaniem wykonawców i publiczności... Po-
nownie Rybnik miał zaszczyt gościć kompozytora w 
listopadzie 2002 roku. Koncert w bazylice św. An-
toniego, jaki odbył się w obecności Wojciecha Ki-
lara, wieńczył Dni Cecyliańskie. Rybniccy filharmo-
nicy pod dyrekcją Mirosława J. Błaszczyka wykona-
li wtedy Mszę dla Pokoju (Missa pro Pace). Ważny 
wkład w wykonanie tego wyjątkowego dzieła mia-
ły chóry – kameralny i mieszany zespół Akademii 
Muzycznej w Katowicach oraz połączone chóry re-
gionu rybnickiego. — Kilar podszedł do tego utworu 
tak, jak człowiek głęboko religijny podchodzi do mszy 
świętej. To co czuł, przelał na papier — mówił wte-
dy prowadzący orkiestrę i chór Mirosław J. Błasz-
czyk. Ponownie Filharmonia Rybnicka sięgnęła po 
muzykę Kilara na zakończenie Dni Cecyliańskich 
w grudniu 2007 r. W bazylice wykonano wtedy naj-
nowsze dzieło sakralne artysty, Magnificat, zainspi-

rowane chrześcijańską duchowością i 
nawiązujące do tak bliskiego kompo-
zytorowi kultu maryjnego.

Ale istnieje jeszcze inny związek 
Rybnika z muzyką Kilara. Jego kom-
pozycje inspirowane Tatrami i muzy-
ką góralską Krystian Szczęsny, kiedyś 
nauczyciel historii w I LO, potem pra-
cownik urzędu miasta, wykorzystuje 
do dziś jako ilustrację muzyczną po-
kazów swoich tatrzańskich slajdów. 
Krystian Szczęsny, miłośnik gór, dziś 
pracownik Biblioteki Śląskiej, należy 
też do grona założycieli Towarzystwa 
Muzycznego im. Braci Szafranków i 
ma swój udział w reaktywacji Filhar-
monii Rybnickiej. Jak mówi, Kilara 
spotkał po raz pierwszy w kwietniu 
1992 r. w siedzibie ks. arcybiskupa Damiana Zi-
monia, dokąd wraz z ówczesną dyrektor I LO im. 
Powstańców Śląskich Janiną Wystub udał się z za-
proszeniem metropolity katowickiego do udziału 
w obchodach jubileuszu szkoły. Podzielił się wte-
dy z Kilarem swoją pasją tatrzańską i opowiedział 
o fotografowaniu górskich pejzaży, co kompozyto-
ra bardzo zainteresowało. Owocem spotkania była 
późniejsza zgoda Kilara na wykorzystywanie mu-
zyki do wzbogacenia slajdowisk o górach, a także 
okładka płyty kompozytora ze zdjęciem wodospa-
du Siklawa autorstwa Krystiana Szczęsnego. Zna-
jąc lwowskie korzenie artysty i jego niechęć do oso-
bistej konfrontacji z tym miastem, podczas pobytu 
we Lwowie zaprzyjaźniony już z państwem Barba-
rą i Wojciechem Kilarami Krystian Szczęsny sfo-
tografował dom rodzinny kompozytora. Pamiętał 

też o hobby jego żony Barbary, która zbierała ob-
razy i figurki kotów i przy różnych okazjach starał 
się wzbogacać jej zbiory. Najważniejsza jednak była 
trwająca aż do śmierci kompozytora znajomość, 
którą Krystian Szczęsny niezwykle sobie cenił. Był 
także wśród kilku tysięcy osób, które 4 stycznia br. 
pożegnały Wojciecha Kilara w katowickiej archika-
tedrze. W trakcie uroczystości pogrzebowych dzie-
ła kompozytora zabrzmiały w wykonaniu Narodo-
wej Orkiestry Polskiego Radia i Filharmonii Ślą-
skiej, którą poprowadził rybniczanin Mirosław Ja-
cek Błaszczyk. 

Krystian Szczęsny wiązankę kwiatów na grobie 
kompozytora złożył nie tylko we własnym imieniu, 
ale również w imieniu członków Towarzystwa Mu-
zycznego im. Braci Szafranków. 

(r) 

Rybnickie przypadki Wojciecha Kilara
Podobnie jak wielu innych Polaków, również rybniczanie pod koniec ub. roku 

z żalem przyjęli wiadomość o śmierci wybitnego kompozytora Wojciecha Kilara.

Wojciech Kilar wraz z Mirosławem J. Błaszczykiem po koncercie w rybnickiej bazylice 
św. Antoniego we wrześniu 2001 roku
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Miesięczne karnety w cenie 48 zł oraz jednorazowe karty wstępu w cenie 13 zł 
do nabycia w kasie Teatru Ziemi Rybnickiej przed projekcją

Seanse odbywają się w Teatrze Ziemi Rybnickiej, ul. Saint Vallier 1.

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

3 lutego, g. 19
POWTÓRNIE NARODZONY
prod. Hiszpa-

nia, Włochy 2012 
r., dramat, czas 
127 min., reż.: 
Sergio Castellitto, 
obsada: Penélope 
Cruz, Emile Hirsch, 
Adnan Hasković, 
Saadet Aksoy

Miłosna epo-
peja rozegrana na tle dramatycznych wydarzeń 
w Sarajewie. Jest tu wojna i pokój, jest miłość  
i śmierć, jest podróż przez czasy i miejsca, jest 
też w końcu zagadka z przeszłości. Rok 1984, 
Sarajewo. Gemma (Penelope Cruz) jest student-
ką, zaś Diego (Emile Hirsch) bardzo przystojnym 
amerykańskim fotografem. Para spotyka się przy-
padkiem i zakochuje się w sobie od pierwszego 
wejrzenia. Ich związek bardzo szybko przeradza 
się w płomienny romans.

10 lutego, g. 19
NA GŁĘBINIE
prod. Islan-

dia 2013 r., dra-
mat, czas 93 min., 
reż.: Baltasar Kor-
mákur, obsada: 
Ólafur Darri Ólafs-
son, Jóhann G. Jó-
hannsson, Stefán 
Hallur Stefánsson

Historia oparta 
na faktach. Rybacy próbują przetrwać w mroź-
nym oceanie po tym, jak ich łódź wywróciła się 
przy południowym wybrzeżu Islandii. Na mo-
rzu ich kuter wywraca się i idzie na dno, pozo-
stawiając grupę mężczyzn w lodowatej wodzie. 
Bez możliwości odpoczynku czy komunikacji  
z lądem rozbitkowie starają się uratować, płynąc 
w stronę brzegu wpław. Mroźny ocean staje się 
miejscem próby ich sił oraz charakteru.

17 lutego, g. 19
DZIEWCZYNA Z SZAFY
prod. Polska 

2012 r., dramat, 
komedia, czas 90 
min., reż.: Bodo 
Kox, obsada: Woj-
ciech Mecwaldow-
ski, Piotr Głowacki, 
Magdalena Różań-
ska, Eryk Lubos

Debiut kinowy 
cenionego filmowca niezależnego – Bodo Koxa, 
oparty na jednym z najwyżej ocenionych polskich 
scenariuszy ostatnich lat. Opowieść o niebanalnej 
przyjaźni trojga bohaterów: niepoprawnego inter-
netowego podrywacza Jacka (wychwalany przez 
krytykę za rolę w „80 milionach” Piotr Głowacki) i 
jego zamkniętego w sobie, niezwykle utalentowane-
go brata Tomka (wirtuoz polskiej komedii Wojciech 
Mecwaldowski w zaskakującej kreacji na miarę Du-
stina Hoffmana w „Rain Manie”) oraz ich sąsiadki .

24 lutego, g. 19
CALL GIRL
prod. Finlan-

dia, Irlandia, Nor-
wegia, Szwecja 
2013 r., dramat, 
czas 90 min., reż.: 
Mikael Marcima-
in, obsada: Sofia 
Karemyr, Simon 
J. Berger, Josefin 
Asplund, Pernilla 
August, Anders Beckman

Sztokholm, rok 1976. Pewna nastoletnia pro-
stytutka jest świadkiem w śledztwie, które ma 
doprowadzić do przewrotu na szczytach wła-
dzy. Za fasadą opiekuńczego państwa, kwit-
nie seksbiznes. W nocnych klubach i pokojach 
hotelowych, politycy korzystają z usług nielet-
nich prostytutek. Film wyświetlany tylko w ki-
nach studyjnych.

Grupa wsparcia rodziców 
dzieci chorych na cukrzycę

W lutym zaplanowano kolejne spotkanie grupy wsparcia  
„Rodzice Rodzicom” dzieci chorych na cukrzycę. Wszystkich za-
interesowanych zapraszamy do filii nr 2 (ul. Zebrzydowicka 30)  
13 lutego o g. 16.30. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń 
i wzajemna pomoc.

Zapraszamy na lutowe 
spotkania Dyskusyjnych 
Klubów Książki. 

W bibliotece centralnej (ul. Szafranka 7) 19 lutego o g. 17 będziemy 
rozmawiać o książce „Dramat zaklęty w listach” autorstwa związanego  
z Rybnikiem Józefa Musioła. To opowieść o tragicznym, choć również bu-
dującym uczuciu dwojga ludzi. Losy miłości Kordiana (Dominika Danow-
skiego-Ździebły, dowódcy AK na południu Polski) oraz jego żony Heleny 
to przejmująca historia, tocząca się na tle wielkich wydarzeń politycznych. 
Historia tak inspirująca, że poświęcono jej nie tylko książkę – podczas spo-
tkania wysłuchamy również fragmentów reportażu radiowego „Kordian  
i Helena” autorstwa Alicji Gembrowicz i Ireny Piłatowskiej.

Filia nr 2 (ul. Zebrzydowicka 30) 27 lutego o g. 16 zaprasza na rozmo-
wę poświęconą bestselerowej powieści Kathryn Stockett „Służące”, któ-
rej akcja toczy się w latach 60. XX w. na amerykańskim Południu. Książ-
ka porusza ważny problem segregacji rasowej, a przy okazji kreśli portre-
ty trzech wspaniałych kobiet, które znalazły odwagę i determinację, by 
zmienić swoje życie. Historia stała się kanwą scenariusza wielokrotnie na-
gradzanego filmu pod tym samym tytułem.

Serdecznie zapraszamy do lektury i dyskusji!

Ostatki z kontrabasem
28 lutego o 20 w Domu Kultury w Chwałowicach pogrzeba-

ny zostanie kontrabas. 
Placówka po raz kolejny zorganizuje ostatkową zabawę tanecz-

ną z tradycyjnym obrzędem pogrzebu kontrabasu, który symbo-
lizuje zakończenie karnawału. O oprawę muzyczną zadba South 
Silesian Brass Band i DJ Gandi, który prowadził dyskoteki na „Ma-
łej scenie”, a o gastronomię – restauracja Birreria. Sprzedaż bile-
tów (220 zł od pary/110 zł od osoby) prowadzona będzie do 14 
lutego w kasie DK. Szczegóły na www.dkchwalowice.pl i pod nr 
tel. (32) 421 62 22. (S)
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Program zajęć na luty

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

• 3.02., poniedziałek, g. 10 – dyżur prawniczy – mec. Szczepan  
Balicki

• 6.02., czwartek, g. 11 – wykład: „Tadeusz Kijonka – poeta, 
dziennikarz” – dr Edyta Korepta 

• 13.02., czwartek, g. 11 – wykład: „Średniowieczni polscy świę-
ci – czy naprawdę tacy święci?” – dr Bożena Czwojdrak, U.Śl.

• 14.02., piątek, g. 17 – Muzeum w Rybniku „Muzyka nastro-
jowa w dawnym stylu” – koncert zespołu Moderato i Tria Ka-
meralnego

• 17.02., poniedziałek, g. 10 – dyżur prawniczy – mec. Gerard 
Kuźnik

• 20.02., czwartek, g 11 – wykład: „Historia Jakuba i Dawida, 
czyli szczęśliwe ocalenie dwóch żydowskich chłopców z Ryb-
nika” – Małgorzata Płoszaj  

• 26.02. środa, g 12.30 – wykład: „Czerniak skóry i oka” –  
dr Mariola Kunicka, dr Aniela Kempińska

• 27.02., czwartek, g. 11 – wykład: „Wspomnienia z podróży do 
Meksyku” – Maria Krzemień 

Zapraszamy na wykłady wszystkie osoby zainteresowane danym 
tematem, pozostałe zajęcia wg planu wywieszonego na tabli-
cy ogłoszeń – tylko dla członków UTW Rybnik 

„Dramat zaklęty w listach” 
i „Służące”



Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce dzieje Ryb ni ka i losy 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, osób i rze czy. 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! 
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UWAGA! Informacje, uwagi i inne materiały można dostarczać do redakcji „GR”, ale też przysyłać na adres mailowy: szoltysek@szoltysek.com.pl

Zdjęcie 116/1
Fotografia z 1931 roku pokazu-

je tłumy wiernych pod rybnickim 
kościołem – dzisiaj bazyliką – św. 
Antoniego. Zdjęcie ma nadruko-
wany napis, ponieważ jest foto-
kopią z przedwojennego Gościa 
Niedzielnego, który tę rybnicką 
uroczystość opisuje. A owa bar-
dzo ważna encyklika, czyli doku-
ment papieski – „Rerum nova-
rum”  papieża Leona XIII pocho-
dzi z 1891 roku. Inicjowała ona  
i tworzyła społeczne nauczanie Ko-
ścioła. Natomiast Leon XIII, zwany 
też „papieżem robotników”, za-
warł w niej myśl, że przy kształto-
waniu życia społecznego i gospo-
darczego powinno się dla dobra 
robotników odrzucić modną wte-
dy ideologię socjalistyczną w wyda-
niu marksistowskim i komunistycz-
nym, ale też należy odrzucić tzw. 
ślepy albo dziki kapitalizm. 

Zdjęcie 116/2: Oto zdjęcie wykonane w Rybniku w 1933 roku, które przedstawia pięć kobiet 
ubranych w śląskie stroje regionalne. Stroje, które mają na sobie trzy kobiety w środku są ryb-
nickie. Konkretnie te trzy kobiety mają na sobie białe kabotki, czyli płócienne koszule z rękawem 
do łokcia. Na to mają założone chustki-merynki skrzyżowane na piersiach i zatknięte z przodu za 
spódnicę i fartuch. Na głowie zaś mają białe czepce, do których po obu bokach doszyte są kolo-
rowe szlajfki, czyli wstążki długie aż do rąbka spódnicy. 

116/1

116/2
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Wielki album Rybnika (cz. 116)
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Po kilku latach przerwy na rybnickim torze znów będzie się ścigać 
reprezentacja polskich żużlowców. 12 października na stadionie miejskim 
przy ul. Gliwickiej polska kadra zmierzy się w meczu towarzyskim, wieńczą-
cym międzynarodowy sezon żużlowy, z drużyną reszty świata, czyli między-
narodowych gwiazd speedway’a.

Sympatykcy żużla zobaczą w akcji najlepszych polskich i zagranicznych żuż-
lowców. Piotr Szymański, szef Głównej Komisji Sport Żużlowego, w czasie 
konferencji prasowej, która na początku stycznia odbyła się w magistracie za-
pewniał, że polska reprezentacja wystąpi w możliwie najsilniejszym składzie, 
i że znajdzie się w nim również miejsce dla reprezentanta ROW-u Rybnik.

Niewykluczone, że będzie nim Kacper Woryna, którego dziadek Antoni 
w 1966 roku w Goeteborgu zdobył dla Polski pierwszy, historyczny medal 
indywidualnych mistrzostw świata (brązowy). Wszystko będzie jednak zale-
żeć od postępów, jakie w nadchodzącym sezonie poczyni junior rybnickiego 
klubu. Przed nami cały sezon, nie można więc wykluczyć, że któryś z obco-
krajowców rybnickiej drużyny wystąpi też w międzynarodowej drużynie resz-
ty świata. Andrzej Witkowski, prezes Polskiego Związku Motorowego wyra-
ził w rybnickim magistracie przekonanie, że polscy żużlowcy przystąpią do 
tego pojedynku w roli mistrzów świata (finał Drużynowego Pucharu Świata 
odbędzie się 2 sierpnia w Bydgoszczy; tytułu bronią Polacy). 

Co ważne, w organizację spotkania, które transmitować będzie w ka-
nale otwartym telewizja publiczna bądź komercyjna, zaangażuje się rów-
nież miasto.

Prezes ŻKS ROW Rybnik Krzysztof Mrozek wyzwań organizacyjnych się 
nie boi i przypomina, że od siedmiu lat organizuje memoriał Łukasza Ro-
manka w międzynarodowej, gwiazdorskiej obsadzie.

Rybnicki mecz kadrowiczów z resztą świata ma być drugim takim spotka-
niem w tym roku. Pierwsze, na otwarcie sezonu ma się odbyć w kwietniu na 
zadaszonej Motoarenie w Toruniu.    

Już tradycyjnie 6 stycznia, tym razem w hali MOSiR-u w Boguszowicach przy kom-
plecie publiczności odbył się doroczny Kosmiczny Mecz na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W rozgrywanym pół żartem, pół serio siatkarskim pojedynku zmierzy-
ły się drużyny Volley’a Rybnik i kabareciarzy z licznym gronem ich przyjaciół. Na zaproszenie 
Bartosza Demczuka i Kabaretu Młodych Panów odpowiedzieli m.in.: Sabina Jeszka, Grub-
son, olimpijczyk Mariusz Prudel (siatkówka plażowa), koszykarz Adrian Korytek oraz kaba-
reciarze: Mariusz Kałamaga i Adam Gajda z Łowców.B oraz Michał Wójcik z Ani Mru Mru. 
Pojedynek pod siatką 2:1 wygrali mistrzowie estrady. W drugiej części wieczoru kabareciarze 
zmierzyli się jeszcze z koszykarkami Basekt ROW-u i „wywalczyli” remis.

W czasie meczu dla WOŚP zebrano (wejściówki, zbiórka, licytacje) ponad 13 tys. zł. Kolej-
ne pieniądze orkiestra Jerzego Owsiaka zarobiła na podwójnej wejściówce na tegorocznego 
Ryjka, którą na licytację wystawił Kabaret Młodych Panów. Na trzy dni przed końcem licyta-
cji wejściówka osiągnęła cenę 2.435 zł. 

Krótko i szybko

W drugą sobotę stycznia w hali MOSi-
R-u w Boguszowicach odbyły się XX Ha-
lowe Mistrzostwa Śląska Sędziów, w któ-
rych zmierzyły się drużyny 12 podokrę-
gów Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Zwy-
ciężyła reprezentacja gospodarzy. W me-
czu finałowym rybniccy pokonali arbitrów 
z Bytomia, ale dopiero w serii rzutów kar-
nych. Trzecie miejsce zajęła drużyna pod-
okręgu Sosnowiec.

w
Znany jest już terminarz żużlowej I ligi, 

w której w roli beniaminka będą występo-
wać żużlowcy ROW-u Rybnik. Inauguracja 
sezonu zapowiada się pasjonująco; w nie-
dzielę 13 kwietnia na rybnickim stadionie 
ROW zmierzy się z Polonią Bydgoszcz, która 
w ubiegłym roku spadła z żużlowej ekstra-
ligi. W dwóch następnych kolejkach rybni-
czan czekają pojedynki z dwoma kolejnymi 
spadkowiczami, tyle że na wyjeździe, naj-
pierw w Gnieźnie (21 kwietnia), potem w 
Rzeszowie (4 maja)

w
W połowie stycznia I-ligowi piłkarze 

Energetyka ROW-u Rybnik przygotowujący 
się do rundy wiosennej wznowili treningi. 

Przed pierwszym meczem ligowym 
mają rozegrać dziesięć sparingów. Wie-

le wskazuje na to, że trwająca od dłuż-
szego czasu współpraca z Górnikiem Za-
brze, przyniesie Energetykowi kolejne ko-
rzyści kadrowe.

w
15-letnia rybniczanka Magda Zajda re-

prezentująca barwy BKT Advantage Biel-
sko-Biała została halową mistrzynią Śląska 
kadetek (do lat 16). W turnieju, który na po-
czątku stycznia odbył się w Chorzowie, wy-
stępująca w tej kategorii wiekowej od listo-
pada ubiegłego roku rybniczanka wygra-
ła zdecydowanie wszystkich pięć pojedyn-
ków. Wcześniej w listopadzie Magda Zajda 
wywalczyła też brąz halowych mistrzostw 
Śląska juniorów (do lat 18). 

w
W grudniu, krótko przed świętami 

środowisko sportowe Rybnika pożegna-
ło zmarłego w wieku 68-lat Józefa Rę-
kasa, trenera i wychowawcę młodzieży. 
W ostatnich latach był trenerem-wolon-
tariuszem dyscyplin rzutowych w sekcji 
lekkoatletycznej Rybnickiego Młodzie-
żowego Klubu Sportowego. Jeszcze kil-
ka miesięcy wcześniej cieszył się z sukce-
sów swego ostatniego, jak się okazało, 
podopiecznego 14-letniego Dawida Kle-
kocińskiego, który m.in. pewnie wygrał 
mistrzostwa Śląska młodzików w rzu-
cie młotem.

w
W pierwszym dniu zimowych ferii w SP 

nr 34, odbył się turniej szachowy po zakoń-
czeniu którego rybnicki arcymistrz Bartek 
Heberla rozegrał z 25 młodymi szachistami 
w wieku od 7 do 14 lat symultanę szacho-
wą. W niedalekiej przyszłości młodzi sza-
chiści z SP nr 34 podobną symultanę roze-
grają z arcymistrzyniami Moniką Soćko-Bo-
browską i Kariną Szczepkowską-Horowską.

w
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w 

siłowni boguszowickiej hali odbyły się zawo-
dy w dwuboju siłowym „Rybnicki WIP 2013” 
(wyciśnij i przysiądź), zorganizowane po raz 
czwarty przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji. W zawodach wzięło udział 16 zawod-
ników (kobiety, juniorzy i seniorzy), Wśród 
pań zwyciężyła Anna Fojcik, która wycisnęła 
231 kg i wykonała przysiad ze sztangą wa-
żącą 80 kg. Druga była Katarzyna Pamuła (w 
dwuboju 184 kg), a trzecia Sonia Sokołow-
ska (92 kg). W gronie juniorów wygrał Ja-
cek Brodzik (w dwuboju 255 kg), przed Bła-
żejem Lutką (138 kg) i Dawidem Perencem 
(109 kg). Wśród seniorów zwyciężył Grze-
gorz Dyrcz (215 kg), drugi był Tomasz Pakura 
(157 kg), a trzeci Tymoteusz Szmid (131 kg).   

w
16 stycznia prezydent Adam Fudali przy-

znał dotacje dla klubów i stowarzyszeń 

sportowych. Na wspieranie i upowszech-
nianie kultury fizycznej prezydent przezna-
czył 6,150 mln zł. Największe kwoty otrzy-
mały sztandarowe rybnickie kluby: ŻKS 
ROW (I liga żużla) – 2 mln; Energtyk ROW 
(I liga piłki nożnej) – 1,5 mln; Basket ROW 
(ekstraklasa koszykówki kobiet) – 1 mln; 
Volley (II liga siatkówki mężczyzn) – 365 
tys.; KS Polonia (dżudo) – 260 tys.; Rybnic-
ki Młodzieżowy Klub Sportowy (boks, ko-
szykówka, LA, pływanie, szermierka) – 237 
tys. Dotacje przyznano w sumie 31 stowa-
rzyszeniom, klubom i fundacjom. 

w
W ostatnią niedzielę stycznia w hali MO-

SiR przy ul. Powstańców Śl. zostanie roze-
grana ostatnia kolejka I rundy rozgrywek 
Rybnickiej Amatorskiej Ligi Koszykówki. 
Jej lider Hawajskie Koszule z Żor zmierzą 
się z ostatnim zespołem tabeli Wciąż Bez-
imienni Monter. O godz. 9.30 rozpocznie 
się mecz pomiędzy Mojito Rybnik a Na Ron-
dzie Team Żory. Jego stawką będzie trze-
cie miejsce przed kolejną fazą rozgrywek. 
W niej zespoły będą walczyć w czwórkach  
o zajęcie jak najlepszego miejsca przed fazą 
play-off. Podczas pierwszej tegorocznej ko-
lejki z udziałem 16 zawodników rozegra-
no noworoczny konkurs rzutów za trzy 
punkty. Zwyciężył Adam Rener przed Se-
bastianem Biniasem i Mateuszem Walento.

Kosmiczny mecz

Kadra wraca do Rybnika

Charytatywnemu meczowi siatkarze kontra kabareciarze 
towarzyszyła wspaniała atmosfera. Atutem tych drugich 
była widoczna na zdjęciu bardzo długa ławka rezerwowych
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Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 43

Drugi etap siatkarzy
Na pierwszym miejscu w tabeli grupy piątej zakończyli rundę zasadniczą rozgry-

wek drugoligowi siatkarze TS Volley Rybnik. W meczach rewanżowych wręcz zdeklaso-
wali swoich rywali, wygrywając wszystkie spotkania 3:0. Teraz z czterema kolejnymi w tabe-
li zespołami (Warta Zawiercie, Czarni Katowice, AZS Politechnika Opolska i UKS Strzel-
ce Opolskie) walczyć będą o dwa miejsca dające awans do turnieju półfinałowego, który od-
będzie się na początku maja. Co prawda punkty z sezonu zasadniczego się nie liczą, ale na 
starcie tego etapu rywalizacji (rozgrywany systemem każdy z każdym, mecz i rewanż) zespo-
ły otrzymają bonifikatę punktową w zależności od zajętego miejsca w tabeli. Tym sposobem 
rybniczanie rozpoczną II etap rozgrywek z 9 punktami (kolejne zespoły otrzymają odpowied-
nio 6,3,1 i 0 punktów). Drugi etap rozgrywek (potrwa do 12 kwietnia) rozpocznie się 25 stycz-
nia, ale podopieczni trenera Wojciecha Kasperskiego swój pierwszy mecz rozegrają dopiero 
1 lutego, gdy w swojej hali zmierzą się z Wartą Zawiercie. Kolejny mecz w Rybniku 8 lutego 
z AZS-em Politechnika Opolska.

Koszykarkom Basket ROW-u Rybnik nie udało się awansować do pierw-
szej szóstki i w finałowej części sezonu będą grać tylko o utrzymanie w li-
dze choć to, zważywszy na ich punktowy dorobek z rundy zasadniczej mają 
już praktycznie zapewnione. Po przegraniu czterech spotkań z rzędu: z Gorzo-
wem 76:79, z Polkowicami 43:68, w Toruniu 69:79 (po dogrywce i bez Markel Wal-
ker, która nie zdążyła wrócić z USA po świątecznej przerwie) oraz z Bydgoszczą 
61:76) rybniczanki wygrały ostatni mecz sezonu zasadniczego w Gdyni 75:63. Nie-
stety, zdobytych punktów wystarczyło jedynie na zajęcie siódmego miejsca, co ska-
zuje podopieczne trenera Kazimierza Mikołajca na grę do końca sezonu z trze-
ma najsłabszymi zespołami ligi z: Konina, Gdyni i Łodzi (po dwa spotkania u sie-
bie i na wyjeździe). W rundzie zasadniczej Basket ROW wygrał wszystkie poje-
dynki z tymi zespołami i można się spodziewać, że podobnie będzie i tym razem.  
W pierwszym meczu tej rundy rybniczanki pokonały w Boguszowicach ostatni ze-
spół Basket Ligi Kobiet – MKS Konin 91:77. W spotkaniu tym więcej czasu na 
boisku spędziły młodsze i mniej doświadczone zawodniczki ROW-u.: Stelmach, 
Morawiec, Zielonka i Łabuz (łącznie prawie 60 min gry i 31 pkt; najwięcej Justy-
na Zielonka – 12). Ostatnie dwa pojedynki Basket Ligi Kobiet w Rybniku odbę-
dą się 8 lutego (g. 17.30 z Widzewem Łódź) i 1 marca (g. 17.30 z Rivierą Gdynia).

 Niepowodzenia w lidze rybniczanki mogą zrekompensować sobie i swoim kibi-
com walką w Pucharze Polski. W VI rundzie PP 29 stycznia zmierzą się w Rybniku 
z Widzewem Łódź. Z rybnickim klubem tuż po zakończeniu rundy zasadniczej po-
żegnała się serbska środkowa Jelena Velinović, która do końca sezonu grać będzie  
w walczącej o medale Enerdze Toruń. Dla rybnickiej drużyny zdobyła 189 punktów, 
spędzając na parkiecie 461 min. Pytanie tylko, czy taka zmiana barw klubowych w trak-
cie trwającego sezonu, nie świadczy o zbytniej komercjalizacji sportowych obyczajów. 

Zwycięstwem szpadzistki RMKS-u Ryb-
nik Ani Mroszczak zakończył się Puchar Eu-
ropy kadetek o „Puchar Dunaju”, rozegra-
ny 11 stycznia w Bratysławie.  W gronie 186 
zawodniczek z całej Europy Mroszczak walczy-
ła najskuteczniej i pierwszy raz w karierze stojąc 
na podium, mogła wysłuchać Mazurka Dąbrow-
skiego. Mroszczak w eliminacjach grupowych wy-
grała cztery z sześciu walk i została rozstawiona z 
numerem 58 do walk pucharowych. W nich po-
konała kolejno: Francuzkę Charlotte Dubuisson 
15:6, Węgierkę Sarę Szoke 15:9, Ukrainkę Dia-
nę Gonową 15:9 i kolejną Węgierkę Kingę Nagy 
15:10. W ćwierćfinale czekała jeszcze jedna Wę-
gierka – Alexandra Balog, ale i ona zeszła z planszy pokonana 15:12. W półfinale natomiast rybniczan-
ka rozbiła Francuzkę Oceane Tahe 15:9. Walka finałowa z Rosjanką Iriną Ochotnikową była bardzo 
zacięta. Więcej sił w końcówce zachowała Mroszczak i wygrała 15:13. To największe osiągnięcie ryb-
nickiej szpadzistki na arenie międzynarodowej. Aktualnie Ania Mroszczak zajmuje siódme miejsce  
w klasyfikacji Europejskiej Federacji Szermierczej, obejmującej 575 zawodniczek. Kolejne turnieje 
Pucharu Europy czekają ją 1 lutego w Goeteborgu i 9 lutego w Krakowie. Z kolei 26 lutego reprezen-
tantkę RMKS-u czeka start w mistrzostwach Europy kadetów w Jerozolimie.

W końcu listopada w urzędzie miasta, w obecno-
ści prezydenta Adama Fudalego, przedstawicieli Pol-
skiego Związku Piłki Siatkowej oraz klubu Volley 
Rybnik zainaugurowano działalność szkolnej Ryb-
nickiej Akademii Siatkówki Młodzieżowej. Organi-
zując ciekawe zajęcia pozalekcyjne ma ona z jednej stro-
ny zachęcać dzieci i młodzież do uprawiania siatkówki, a 
z drugiej stać się kuźnią talentów. 

Do akademii przystąpiło 15 szkół podstawowych głów-
nie z Rybnika, ale też z Jankowic, Palowic, Stanowic i 
Szczejkowic oraz rybnickie Gimnazjum nr 2, które bę-

dąc partnerem PZPS, współtworzy już sieć Siatkarskich 
Ośrodków Szkolnych. — Przed wami wieloletnia, ciężka 
praca i proszę, byście nie ostrzyli sobie zębów na szybkie 
sukcesy sportowe. Najważniejsze jest zdrowie i wychowa-
nie naszych dzieci — mówił Marek Bykowski przedstawi-
ciel Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Za sprawą akademii do podstawówek mają trafić m.in. 
rzadko dotąd spotykane, przyrządy do treningu siatkar-
skiego. — Chodzi o zajęcia pozalekcyjne odbywające się 
w szkołach. Chcemy pomóc nauczycielom metodycznie i 
sprzętowo, by wykorzystywali w ich trakcie nowoczesne, cie-

kawe metody szkoleniowe, propagowane już przez siatkar-
skie ośrodki szkolne. W zajęciach będą mogli brać udział 
wszyscy chętni uczniowie, a najzdolniejszych z nich zapro-
simy do udziału w treningach, prowadzonych już przez tre-
nerów naszego klubu — mówi Lech Kowalski z Volley’a 
Rybnik. Najzdolniejszym absolwentom podstawówek klub 
będzie z kolei proponować naukę w siatkarskich klasach 
sportowych funkcjonujących w Gimnazjum nr 2. Jak za-
powiada Lech Kowalski, najbardziej przykładający się do 
zajęć nauczyciele będą nagradzani. — Mamy już swoich 
wychowanków, którzy mogą świecić przykładem, by wspo-
mnieć naszego olimpijczyka z Londynu Mariusza Prudla. 
To świetny przykład dla uczniów podstawówek, że miesz-
kając w Rybniku, w tej czy innej dzielnicy można zostać ce-
nionym siatkarzem i pojechać na olimpiadę. Potrzebne są 
jednak chęci, samozaparcie i ciężka praca. My stworzymy 
im jak najlepsze warunki do rozwoju. Akademia siatków-
ki ma być wylęgarnią talentów nie tylko dla ligowej druży-
ny Volley’a Rybnik, ale i dla polskiej siatkówki — podkre-
śla Lech Kowalski.

15 stycznia w Szkole Podstawowej nr 3 w dzielnicy Pa-
ruszowiec-Piaski odbył się już pierwszy turniej zorganizo-
wany w ramach akademii. Rywalizowało w nim 38 dwu-
osobowych drużyn złożonych z sześcioklasistów. 

Rybnicka Akademia Siatkówki Młodzieżowej

Pamiątkowe zdjęcie założy-
cieli Rybnickiej Akademii Siat-
kówki Młodzieżowej

Pierwszy Mazurek Mroszczakówny

Anna Mroszczak ze swoim trenerem Arturem Fajkisem 
– historyczne zdjęcie z Bratysławy

Niedosyt koszykarek
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W ostatnim meczu zasadniczej części sezonu rozgrywanym w Rybniku koszykarki Basket ROW
-u przegrały 16 pkt z Artego Bydgoszcz. Markel Walker (w białym) zdobyła w tym meczu 8 pkt



Po odbiór nagród należy zgłosić się w redakcji „GR” od środy 29 stycznia w ciągu miesiąca.

2 pozycje książkowe

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 980

empik
19–litrowa butla wody 

z pompką 

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

Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, interesujesz się zacho-
dzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział w konkursie. 

Wystarczy uważnie przyjrzeć się publikowanemu powyżej zdjęciu i ustalić,  
co przedstawia i gdzie się znajduje ten obiekt.

Na odpowiedzi czekamy do 17 lutego.
Wśród osób, które rozwiązanie przyniosą do redakcji, przyślą pocztą (Rynek 12a) 

lub e-mailem na adres gazeta@um.rybnik.pl (prosimy o podawanie w wiadomo-
ści imienia, nazwiska, adresu pocztowego i telefonu), rozlosujemy nagrody:
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Po raz kolejny konkurs świąteczny autorstwa Kazimiery Drewniok cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem naszych czytelników, którzy pobili ubiegłoroczny rekord, jeśli chodzi o licz-
bę odpowiedzi. Otrzymaliśmy ich ponad 300 (177 drogą mailową), w ogromnej większości były 
to rozwiązania prawidłowe, czyli: HEBAMA (śląska akuszerka) oraz 1-D, 2-A, 3-I, 4-J, 5-C, 6-L, 
7-K, 8-H, 9-E, 10-B, 11-F, 12-G. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział w zaba-
wie, a czytelnikom, do których uśmiechnęło się szczęście w losowaniu serdecznie gratulujemy.
Lista zwycięzców:
Butla wody z pompką (Świat wody): Krzysztof Wawoczny.
Zaproszenie na widowisko „Carmen” (Rybnickie Centrum Kultury): Eugenia Miecznikowska.
Książka „Prawdziwa kuchnia polska” (księgarnia Orbita): Romualda Szott. 
Karnet DKF: Dorota Zajk.
„Ewangelie Śląskie” (Marek Szołtysek) i upominki PWiK: Rudolf Mróz i Monika Sowa.
Albumy „Po śladach Przedwiecznego” (księgarnia św. Jacka): Hildegarda Kowol, Andrzej Bed-
narz, Barbara Głowacz, Maria Urbanek i Aleksandra Szewczyk.
Upominek dla zdrowia: Zofia Kiziak.
Tort bezowy (Gateau): Florian Reclik.
Bon na usługi dentystyczne (Art-Dent): Grażyna Marcinkowska.
„Tajemnice rybnickich dzielnic” i kubek (RAW): Aniela Gawliczek i Józef Marek.
Zestaw kosmetyków (Damiani): Iwona Judek i Karina Szymura. 
Płyty Carrantuohill i karnet na squasha (No let): Otylia Kozyra i Kamil Gaweł.
Komplet biżuterii (Artis): Karina Mrozek. 
Ozdobna miseczka (Galeria „Pod Manekinem): Teresa Nowak.
Zestaw książek Znaku: Agata A. Kołodziejczyk i Sylwia Obońska. 
Książki z Empiku: Jakub Abrahamowicz i Józef Bizon.
Karnet Bushido: Henryk Grzonka.
DVD Kabaretu Młodych Panów „Bezczelnie młodzi” i upominek PWiK: Tomasz Wengrzyk.
Płyty „Miszung” (Chwila Nieuwagi) i pamiątki z Rybnika: Zbigniew Woźnica i Karina Gruszka. 
5 sadzonek (Nadleśnictwo Rybnik): Joanna Simon.
3 sadzonki (Zarząd Zieleni Miejskiej) i karnet na squasha (No let): Sonia Loga.

Foto-zagadka

Rozwiązanie konkursu świątecznego
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Rybnik, ul. Chrobrego 1, tel. 32 661 87 00

zaprasza

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 22 451 02 97

empik
poleca

Honorujemy karty

18 lutego
Kino na obcasach
„Zimowa opowieść”  
Kino na Obcasach to wy-

jątkowy projekt stworzony wy-
łącznie dla pań, którym pro-
ponujemy wspólne spotkania  
w Multikinie raz w miesiącu we 
wtorek o godz. 20.00. Przed 
każdym seansem wraz z part-
nerami projektu organizowane 

są różnego rodzaju atrakcje dodatkowe dla Pań.
•   •   •

Premiera:
14 lutego
„Miłość bez końca”
Opowieść o romansie 

między nastolatkami, któ-
ry staje się bardzo mroczny 
i obsesyjny. 

Bob Thomas, Walt Disney. Potęga marzeń, Warszawa 2014.
Marzenia się spełniają – o ile 

stoi za nimi pasja, talent, ciężka 
praca i determinacja, ale i opty-
mizm. Wciągająca biografia jed-
nego z największych wizjonerów 
dziecięcego kina, świetnego przed-
siębiorcy i twórcy jednej z najwięk-
szych korporacji rozrywkowych 
– Walta Disneya. Miał pomysły, lu-
bił wyzwania, nigdy się nie poddawał, a niezachwiany optymizm i 
wytrwałość zagwarantowały mu miejsce w czołówce Hollywood. 

•   •   •
Beyonce, Beyonce.  The Visual Album, Sony Music 

Entertainment 2013.
Bijący rekordy popularności al-

bum ukazał się pewnego dnia w…
internecie – bez zapowiedzi, gło-
śnej promocji i kampanii medialnej. 
Przez pierwsze godziny wydawnic-
two sprzedało się w prawie 100 tys. 
kopii i nadal utrzymuje się na szczy-

cie muzycznych bestsellerów. Na całość składa się CD (muzyka) i DVD 
(klipy). Taki zestaw to wizualno-dźwiękowa uczta w rytm R&B, popu, 
rapu i muzyki elektronicznej. 



2 pozycje książkowe

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 22 451 02 97

empik

19–litrowa butla wody 
z pompką 

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

Rybnik-Paruszowiec
ul. Wielkopolska 6

tel. 32 42 22 372

5 dowolnych sadzonek

ul. Powstańców 6, Rybnik

Ozdobna miseczka ze złoceniami
firmy Rosenthal z lat 20. XXw.

Galeria
„Pod Manekinem”

Fundatorom nagród w Świątecznym Konkursie „Gazety Rybnickiej” serdecznie dziękujemy!

Rybnik, ul. Floriańska 1, tel. 32 42 282 01

Karnet wartości 100 złZproszenie dla 2 osób
na widowsko tanczne „Carmen”

9 lutego, g. 18

ul. Saint Vallier 1
tel. 32 42 22 132

www.rck.rybnik.pl

Komplet srebrnej biżuterii
Rybnik:
ul. Sobieskiego 5
ul. Rynkowa 1
ul. Rynek 11 - Salon Porcelany 
                        Rosenthal
Żory, ul. Moniuszki 18A
Wodzisław, ul. W. Kubsza 13

Księgarnia św. Jacka 
Rybnik, DH Hermes, 

ul. Chrobrego 6, tel. 519 546 028

5 albumów 
„Po śladach 

Przedwiecznego”

2 zestawy książek

Wydawnictwo

Rybnicka Agencja Wydawnicza

2 zestawy:
książka „Tajemnice rybnickich 

dzielnic” i rybnicki kubek

Wydawnictwo 
ŚLĄSKIE ABC 
Marek Szołtysek

2 książki
„Ewangelie Śląskie”

44-210 Rybnik, ul. Zawiszy Czarnego 18
www.slaskie-abc.com.pl; tel. 603 277 323

Rybnik, Rynek 6, tel. 32 422 64 62
www.damiani.pl

2 zestawy kosmetyków

3 sadzonki roślin ozdobnych

Zarząd Zieleni Miejskiej, 
ul. Pod Lasem 64, 
Rybnik Zamysłów
tel. 32 42 48 838

2 zestawy 
płytowe

2 płyty „Miszung”

3 zestawy upominkowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.

44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62
tel. 324328000 (BOK)

tel. 324328099 (Centrala)

płyta DVD
„Bezczelnie młodzi”

3 wejściówki na squasha

Rybnik, ul. Żorska 221
tel. 32 44 09 221, 669 221 221

www.squash.rybnik.pl

Rybnik, ul. Korfantego 1, tel. 32 42 22 388
Kornowac, ul. Raciborska 175, tel. 32 43 01 593

www.artdent.org, tel. 601 42 76 99

Bon wartości 100 zł
na usługi dentystyczne

2-osobowy karnet na rok 2014

Rybnik, Rynek 12
tel./fax 032/42 22 604
www.orbita.osdw.pl

„Prawdziwa kuchnia polska”
Hanny Szymanderskiej

ufundowany 
przez jedną 

z rybnickich aptek

Upominek dla zdrowia

Tort bezowy na 8 osób 

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

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

Pamiątki i upominki z Rybnika



Informacje ogólne:

Stawki podatków lokalnych
w Rybniku w 2014 roku

  Informacje o stawkach podatkowych dostępne są 
na stronie internetowej www.rybnik.eu zakładka Po-
datki 2014 oraz w Wydziale Podatków (Urząd Mia-
sta, I piętro, sala 151). 

Przypominamy o terminach płatności 
podatków w 2014 roku:

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

–  od środków transportowych: 17 lutego i 15 września.

Wpłaty podatków
 Podatki te można wpłacać:
–  w kasach Rybnickiego Banku Spółdzielczego w bu-

dynkach Urzędu Miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2  
– I piętro sala 151, wejście od ul. Miejskiej; ul. Rzecz-
na 8 – parter) w godzinach pracy Urzędu

–  w dzielnicy Zebrzydowice u inkasenta.

  Przychodząc do Urzędu Miasta dobrze mieć ze 
sobą decyzję podatkową, co przyspieszy obsługę.

 Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowych 
form płatności, np. wpłat poprzez Internet.

  Wpłat podatkowych należy dokonywać na 
wskazany w decyzji podatkowej indywidualny 
dla każdego podatnika i dla każdej nieruchomo-
ści numer rachunku bankowego.

  Na blankietach wpłaty (na poczcie lub w ban-
ku, także w płatnościach internetowych) w polu 
„tytuł wpłaty” należy podać: imię i nazwisko po-
datnika, numer ewidencyjny (numer znajdujący 
sie w lewym górnym rogu decyzji podatkowej)  
i okres, którego dotyczy wpłata.

Karty płatnicze
  Możliwe jest także regulowanie w Urzędzie Miasta 

zobowiązań podatkowych oraz innych opłat przy uży-
ciu kart płatniczych (I piętro, sala 151, stanowisko nr 4).  
Wpłat można dokonywać za pomocą kart Maestro, 
Mastercard i Mastercard Electronic. Prowizję w wyso-
kości 1,95% wartości transakcji pokrywa wpłacający.

Inne informacje
  W każde ostatnie dni terminu płatności podatków 

mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego zaparkowa-
nia swoich pojazdów na dziedzińcu Urzędu Miasta 
(wjazd od ul. Miejskiej) na czas zapłaty podatków.

_________________________________________________

Podatek od nieruchomości w roku 2014
  Dla ustalenia sposobu opodatkowania i zaliczenia 

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

  Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od po-
datku są grunty oznaczone w geodezyjnej ewiden-
cji gruntów jako drogi, o ile nie znajdują się one  
w posiadaniu przedsiębiorców.

  Na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych od podatku zwolnione są między innymi grun-
ty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grun-
ty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych  
na prowadzenie działalności gospodarczej. 

  Podatnikami podatku od nieruchomości są m.in.:
–  posiadacze (najemcy, dzierżawcy) nieruchomości lub 

ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub 
jednostki samorządu terytorialnego,

–  właściciele lokali mieszkalnych (jeżeli wyodrębniono 
własność lokali).

  Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwe-
mu organowi podatkowemu informację o nierucho-
mościach 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 budyn-
ku lub jego części). 

  Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spół-
ki niemające osobowości prawnej, jednostki organi-
zacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednost-
ki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśne-
go Lasy Państwowe są obowiązane:

–  składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi 
gminy właściwemu ze względu na miejsce położe-
nia przedmiotów opodatkowania deklaracje na po-
datek od nieruchomości na dany rok podatkowy, spo-
rządzone na formularzu według ustalonego wzoru, 
a jeśli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniają-
cych powstanie tego obowiązku, 

–  odpowiednio skorygować deklarację, w razie zaist-
nienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
tych zmian, 

–  wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nierucho-
mości – bez wezwania – na rachunek budżetu właści-
wej gminy: za styczeń do 31 stycznia, a za pozostałe 
miesiące w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

  Obowiązek składania deklaracji na podatek od 
nieruchomości dotyczy również podatników korzy-
stających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych lub uchwały Rady  
Miasta Rybnika.

_________________________________________________

Podatek rolny w roku 2014
 Podatkiem rolnym objęci są:
–  posiadacze gospodarstw rolnych (użytki rolne o pow. 

ponad 1 ha), 
–  posiadacze gruntów sklasyfikowanych w ewidencji 

gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem 
gruntów zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej innej niż działalność rolnicza. 

 Ustawowo od podatku zwolnione są między innymi:
–  użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione 

i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych, 
–  użytki ekologiczne. 
  Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od po-

datku są grunty zdegradowane wskutek działalności 
górniczej, o ile nie są związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej (po przedstawieniu zaświad-
czenia z kopalni o trwałej degradacji gruntów).

 Stawki podatku w roku 2014 wynoszą:
–  dla podatników posiadających do 1 ha użytków rol-

nych – 346,40 zł za 1 ha fizyczny, 
–  dla podatników posiadających powyżej 1 ha użyt-

ków rolnych (gospodarstwa rolne) – 173,20 zł  
za 1 ha przeliczeniowy.

_________________________________________________

Podatek leśny w roku 2014
  Opodatkowaniu podatkiem leśnym podle-

gają określone w ustawie o podatku leśnym 
lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywa-
nie innej działalności gospodarczej niż działal-
ność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grun-
ty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów  
i budynków jako lasy.

  Ustawowo od podatku leśnego zwolnione są mię-
dzy innymi:

–  lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
– lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
–  użytki ekologiczne.
  Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od po-

datku są lasy nie stanowiące własności Skarbu Pań-
stwa w wieku 40 lat i więcej.

  Stawka podatku leśnego od 1 ha w 2014 roku  
wynosi 37,63 zł. 

_________________________________________________

Podatek od środków transportowych 
w roku 2014
  Podatnicy tego podatku zobowiązani są do zło-

żenia w terminie do 17 lutego 2014 r. deklaracji po-
datkowej na podatek od środków transportowych  
o wysokości podatku (DT-1) i posiadanych pojazdach 
(DT-1/A) na drukach według wzoru ustalonego roz-
porządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.12.2011 r.  
(Dz.U. Nr 293 poz. 1731).

  Druki deklaracji wraz ze stawkami podatku dostęp-
ne są na stronie internetowej Urzędu Miasta. Można 
je także pobrać w Wydziale Podatków (Urząd Miasta, 
I piętro, pokój 156). 

_________________________________________________

Opłata od posiadania psów 
uchwałą Rady Miasta od 2011 roku została zniesiona.
_________________________________________________

Pomoc publiczna
  Pomocą publiczną jest wszelka pomoc przyznawa-

na podmiotowi prowadzącemu działalność gospo-
darczą ze środków państwowych w jakiejkolwiek for-
mie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkuren-
cji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom 
lub produkcji niektórych towarów i która wpływa na 
wymianę handlową między państwami członkowski-
mi Unii Europejskiej. Co do zasady pomoc publicz-
na jest zakazana, ale dopuszcza się ją w konkretnych 
przypadkach, uregulowanych przepisami UE. 

Pomoc de minimis
  Wsparcie dla podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą może być udzielone na zasadzie pomo-
cy de minimis, przy czym przepisy szczegółowe, np. 
ustawa – Ordynacja podatkowa, muszą przewidywać  
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możliwość udzielenia takiego wsparcia. Udzielona pomoc 
nie może przekroczyć 200.000 EUR, a w sektorze transportu 
drogowego towarów – 100.000 EUR. Sumowane są kwoty 
pomocy (z różnych źródeł i w różnych formach) uzyskanej  
w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat.

  Przedsiębiorca zamierzający ubiegać się o przyznanie po-
mocy de minimis zobowiązany jest do złożenia:

–  wniosku o udzielenie pomocy wraz z uzasadnieniem i do-
kumentami,

–  zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej  
w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprze-
dzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de mi-
nimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzy-
maniu takiej pomocy w tym okresie,

–  informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis (for-
mularz informacji - pomoc de minimis) wraz ze sprawozdania-
mi finansowymi za okres 3 lat obrotowych.

_______________________________________________________

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 ze zmianami) opłatę tar-
gową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych niemających osobo-
wości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowi-
skach. Jednocześnie jednak ustawa ta wyraźnie wska-
zuje, że targowiskami, o których mowa w ust. 1,  
są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż 
(art. 15 ust. 2). Ustawa zatem przyjmuje własną definicję 
targowiska, za które uznaje każde miejsce (niezależnie od 
własności, usytuowania itp.), na którym faktycznie doko-
nywana jest sprzedaż. 

  Ponadto w art. 15 ust. 3 tej ustawy wskazano,  
że opłatę targową pobiera się niezależnie od należno-
ści przewidzianych w odrębnych przepisach za korzysta-
nie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone 
przez prowadzącego targowisko. Opłata targowa jest za-
tem niezależna od opłat pobieranych przez prowadzące-
go targowisko, np. z tytułu udostępnienia gruntu, opłat 
za energię, wodę itp. 

  Zgodnie z art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki, któ-
re są podatnikami podatku od nieruchomości w związku  
z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowi-
skach. Zatem zwolnienie obejmuje tylko tych handlujących, 
którzy są podatnikami podatku od nieruchomości za przed-
mioty opodatkowania położone na tym targowisku (a nie 
gdziekolwiek indziej). 

_______________________________________________________

Opłata skarbowa
  Sposób uiszczenia opłaty skarbowej
– bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Mia-

sta Rybnika nr 38 1140 1179 0000 2224 1800 1067  
mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Rybniku,

– w kasie Rybnickiego Banku Spółdzielczego w budynkach Urzę-
du Miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2 - I piętro sala 151, wej-
ście od ul. Miejskiej; ul. Rzeczna 8 – parter), 

– u inkasentów: 
1) BNP Paribas Polska S.A. – Placówka w Rybniku,  

pl. Armii Krajowej 3 (budynek Urzędu Skarbowego  
w Rybniku),

2) Bank Spółdzielczy w Żorach – Punkt Obsługi Klien-
ta w Rybniku, ul. 3 Maja 31 (budynek Starostwa Po-
wiatowego 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 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zmianami). 

 
Zwrot opłaty skarbowej
  Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeże-

li, mimo uiszczenia opłaty, nie dokonano czynno-
ści urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwole-
nia (pozwolenia, koncesji). Zwrot opłaty skarbowej  
następuje wyłącznie na wniosek.

______________________________________________________

Stawki podatku 
od nieruchomości na rok 2014
1) od gruntów:
–  związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  
w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł od 1 m² po-
wierzchni,

–  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych – 4,55 zł od 1 ha  
powierzchni,

–  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego – 0,44 zł od 1 m² powierzch-
ni, za wyjątkiem gruntów sklasyfikowanych w ewiden-
cji gruntów i budynków jako tereny rekreacyjno-wypo-
czynkowe (oznaczonych symbolem „Bz”) i nie związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których staw-
ka wynosi 0,26 zł od 1 m² powierzchni,

2) od budynków lub ich części:
–  mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
–  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej – 23,01 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej,

–  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 
10,52 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

–  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zaję-
tych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,67 zł  
od 1 m² powierzchni użytkowej,

–  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego – 7,72 zł od 1 m² powierzch-
ni użytkowej, za wyjątkiem budynków gospodarczych, 
dla których stawka wynosi 5,83 zł od 1 m² powierzchni  
użytkowej,

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 
1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych, za wyjątkiem budowli służących do zbiorowe-
go odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerw-
ca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniu ścieków, dla których stawka wynosi 0,5% ich war-
tości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.  y

Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Rybni-
ku przy ulicy Orzepowickiej 16 
zgodnie z pozwoleniem Prezy-
denta Miasta Rybnika o numerze: 
SO-I.5311.10.2013 z dnia 17 paź-
dziernika 2013 roku przeprowa-
dziło zbiórkę publiczną na terenie 
miasta Rybnika, której celem było 
pozyskanie środków pieniężnych 
na organizację wyjazdu turystycz-
no-terapeutycznego  uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2 
„Latarnia” latem 2014 

Zakończyło zbiórkę publiczną  
w wyniku której zebrano 7.584,86 
zł w tym: z ofiar do skarbony sta-
cjonarnej, umieszczonej w bu-
dynku Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej Nr 2 w Rybniku przy uli-
cy Andersa 14: 2.263,86 zł, ze 
sprzedaż przedmiotów ( l icy-
tacja, kiermasze): 5.321,00 zł.  
Organizator nie poniósł żadnych 
kosztów przeprowadzenia zbiór-
ki publicznej. Wszystkim darczyń-
com dziękujemy!

Rozliczenie zbiorcze akcji 
Czapka Św. Mikołaja 2013 

Kwota zebrana: 23.192,29 zł. 
Koszty przeprowadzenia zbiór-
ki: 149,81 zł. Koszt przygotowa-
nia paczek: 23.043, 48 zł. Uśred-
niona wartość zebranego towa-
ru: 15.951,59 zł. Towary w sztu-
kach: artykuły piśmiennicze – 3, 
bakalie – 9, batoniki, jajko niespo-
dzianka – 462, bombonierka – 55, 
budyń – 37, chemia – 12, chrup-
ki, chipsy – 17, ciastka, pierniczki, 
krakersy, herbatniki  – 218, cukier 
(kg) – 198, cukier puder – 8, cu-
kierki (opak.) – 100, czekolada – 
453, delicje – 83, dżem – 18, groch 
– 13, herbata – 87, kakao – 19, ka-
lendarz adwentowy – 6, kasza – 70, 
kawa – 19, kisiel – 12, konserwa – 
163, krem czekoladowy – 13, książ-
ki, zabawki – 36, lizaki – 10, maka-
ron (opak.) – 378, mandarynki, po-
marańcze (kg) – 14, masło, marga-
ryna – 43, mąka (kg) – 181, mleko 
(litr) – 39, olej (litr) – 63, palusz-
ki – 24, płatki śniadaniowe – 23, 
pokarm dla niemowląt – 18, pro-
szek do pieczenia – 5, ryż – 153, 
sok (litr) – 36, zupa – 48.
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 Budżet miasta opracowany został łącznie z wieloletnią prognozą finansową, obejmującą 
okres do 2037 roku, uzyskując pozytywną opinię III Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach.  

Dochody budżetu Miasta zamykają się kwotą 635.720.116,80 zł.
Najważniejszymi źródłami dochodów miejskiej kasy są:
A. Dochody własne 376.507.053,08 zł  (59,2%)
• wpływy z podatków 101.414.000  zł
 od nieruchomości (93 mln zł), od czynności cywilnoprawnych (4.200 tys. zł), od środków 

transportowych (2.600 tys. zł), od spadków i darowizn (900 tys. zł), rolnego (464 tys. zł), 
dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (170 tys. zł),  
leśnego (80 tys. zł) 

•  wpływy z opłat 34.304.000  zł
 za odbiór odpadów komunalnych (16.600 tys. zł), za korzystanie ze środowiska (5.066 tys. 

zł), koncesyjnych z ustawy antyalkoholowej (3 mln zł), eksploatacyjnej (2.400 tys. zł), za re-
jestrację pojazdów i za wydanie praw jazdy (2.300 tys. zł), skarbowej (2.100 tys. zł), za zaję-
cie pasa drogowego (1.688 tys. zł), targowej (885 tys. zł), za korzystanie z przystanków ko-
munikacji miejskiej (190 tys. zł), planistycznej (50 tys. zł),  produktowej (25 tys. zł) 

• dochody z majątku gminy 27.441.823  zł
 Wpływy z czynszów inkasowanych przez ZGM (24 mln) zł, wpływy za wieczyste użytko-

wanie nieruchomości gruntowych (1.400 tys. zł), dzierżawa gruntów (1.050 tys. zł), dzier-
żawa straganów na targowiskach przy ul. Hallera, Broniewskiego i Patriotów (750 tys. zł), 
wynajem pomieszczeń (240 tys. zł)

• pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki  budżetowe 36.020.435 zł
 Zarząd Transportu Zbiorowego (13.681 tys. zł), oświatowe jednostki budżetowe (9.098 

tys. zł), Urząd Miasta (4.833 tys. zł), w tym egzekucja mandatów karnych Straży Miejskiej 
(800 tys. zł), Rybnickie Służby Komunalne (2.148 tys. zł), Miejski Dom Pomocy Społecznej 
(2.050 tys. zł), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (1.400 tys. zł), Zarząd Zieleni Miejskiej 
(610 tys. zł), Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny (932 tys. zł), Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej (820 tys. zł), Centrum Rekreacji i Rehabilitacji ,,BUSHIDO” (290 tys. zł), Ośro-
dek Pomocy Społecznej (128 tys. zł) oraz pozostałe placówki opieki społecznej (30 tys. zł) 

• udział Miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.733.925 zł

• odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 1.020.000 zł
• odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta 376.000 zł 
• dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na 

podstawie porozumień i umów  6.144.384,08 zł.
 Lokalny transport zbiorowy (2.130 tys. zł), spłata przez gminy Gaszowice i Jejkowice rat pożycz-

ki (wraz z odsetkami) zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej (1.192 tys. zł),  
Powiatowy Urząd Pracy (813,7 tys. zł), placówki opiekuńczo-wychowawcze (653,2 tys. zł), Ze-
spół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (439,6 tys. zł), rodziny zastępcze (435,7 tys. zł), Po-
wiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (167,4 tys. zł), kształcenie uczniów klas wielozawodo-
wych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (110,9 tys. zł), Ośrodek Interwen-
cji Kryzysowej i Psychoterapii (100 tys. zł), Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
oraz Powiatowy Ośrodek Analiz, Danych i Alarmowania (83,5 tys. zł), Warsztaty Terapii Za-
jęciowej (9,9 tys. zł), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (3,5 tys. zł) 

• inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 532.486 zł
 w tym wpływy za czynności egzekucyjne (200 tys. zł), zwroty zasiłków i innych świadczeń 

z lat ubiegłych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa (252,4 tys. zł), wpłaty in-
nych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Rybniku (80 tys. zł)

• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 145.000.000 zł
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 10.000.000 zł
• dochody ze sprzedaży majątku 12.520.000 zł
 w tym sprzedaż nieruchomości (10.420 tys. zł), lokali użytkowych (1.100 tys. zł) oraz miesz-

kań (1 mln zł)

B.  Subwencja ogólna z budżetu państwa 150.967.112 zł (23,7%)  
• część oświatowa na prowadzenie szkół 141.949.654 zł
• część równoważąca 9.017.458 zł 

C. Dotacje celowe z budżetu państwa 43.610.203,55 zł (6,9%)
• na zadania własne 2.474.999 zł
 zadania realizowane przez pracowników socjalnych OPS (1.336,3 tys. zł), zasiłki stałe (904,6 

tys. zł), zasiłki okresowe (135,2 tys. zł) i składki na ubezpieczenia zdrowotne (98,8 tys. zł)
• na zadania z zakresu administracji rządowej 40.600.449  zł

 świadczenia rodzinne (25.109 tys. zł), Komenda Miejska Państwowej Straży  
Pożarnej (7.162 tys. zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne (4.672,7 tys. zł), ośrodki wspar-
cia (1.056 tys. zł), administracja publiczna (803,3 tys. zł), nadzór budowlany (661,1 tys. zł), 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (616,9 tys. zł), pomoc społeczna (253,5 tys. 
zł), prace geodezyjne i kartograficzne (113,1 tys. zł), gospodarka gruntami i nieruchomo-
ściami Skarbu Państwa (95 tys. zł), kwalifikacja wojskowa (33 tys. zł), prowadzenie reje-
stru wyborców (19,3 tys. zł), obrona cywilna (4 tys. zł) 

• na zadania  realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
– grobownictwo wojenne 10.000  zł

• na zadania związane z realizacją programów współfinansowanych środkami  
Unii Europejskiej 

 – dofinansowanie z budżetu państwa:  524.755,55 zł,
  w tym programy edukacyjne – 210,2 tys. zł, z zakresu pomocy społecznej – 203,1 tys. zł

D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 62.045.905,29 zł (9,8%)
• Fundusz Spójności 30.008.448,82 zł
 pożyczka płatnicza z NFOŚiGW na prefinansowanie salda końcowego współfinansowania 

budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicach
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 23.884.584,08 zł
w tym na realizację programów: 
– twardych (inwestycyjnych) – 22.955.526,68 zł: Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i 

Kotucza (7.339,6 tys. zł), Miejska sieć szerokopasmowa I i II etap (6.849 tys. zł), Usprawnie-
nie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK78 (3.013,8 tys. zł),  
Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych (2.405,2 tys. zł), Ogólnodostępny Sys-
tem Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR (2.336,3 tys. zł), Przebudowa ul. Żor-
skiej (928,3 tys. zł), Kultura.rybnik.eu (83,2 tys. zł)

– miękkich – 929.057,40 zł
• Europejski Fundusz Społeczny 7.874.281,25 zł
 w tym programy: edukacyjne – 4.581,1 tys. zł i z zakresu pomocy społecznej – 3.197,5 tys. zł
• Partnerski Projekt Szkół Comenius 184.239,60  zł
• Partnerski Projekt Szkół Leonardo da Vinci 94.351,54 zł

E. Inne  2.589.842,88 zł (0,4%)
• Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodze-

nia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 748.300 zł 
• Fundusz Dopłat (BGK) – Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkal-

nego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku którego powstaną  
23 mieszkania komunalne  1.291.542,88 zł

• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy  
ul. Gliwickiej w Rybniku – I etap  550.000 zł

==========================================
Wydatki budżetu miasta zaplanowano w wysokości  732.904.897,93 zł, 
w tym: wydatki bieżące 539.462.080,96 zł  (73,6%) oraz wydatki majątkowe 193.442.816,97 zł  (26,4%). 
Wydatki bieżące, uwzględniające najważniejsze potrzeby, ograniczono do minimum. Obejmują one  
w większości wydatki sztywne (stałe), które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostek organizacyjnych.

Najważniejszymi wydatkami w poszczególnych działach są:
1. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 240.603.963,97 zł ( 33%)
To od lat największa pozycja w wydatkach budżetu miasta. Na sfinansowanie działalności miejskich pla-
cówek oświatowych (OJB) zaplanowano 192.804 tys. zł. Na wynagrodzenia i naliczane od nich skład-
ki przeznaczono 157.104 tys. zł, co stanowi około 81,5% nakładów na finansowanie tych placówek.
Dopłata Miasta do zadań finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 33,2 mln zł.
Ponadto w budżecie oświaty zaplanowano środki między innymi o następującym przeznaczeniu:
– dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek 
 oświatowo-wychowawczych  15.082 tys. zł
– rezerwa na podwyżkę płac dla pracowników administracji i obsługi OJB  2.232 tys. zł
– funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  1.791 tys. zł
– dowożenie uczniów do szkół  1 mln zł
– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   553 tys. zł
– dotacje dla uczelni wyższych (opłaty za media)   450 tys. zł
– remonty placów zabaw oraz awaryjne zakupy inwestycyjne dla OJB  250 tys. zł
– organizacja kolonii i obozów  188 tys. zł
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli  102 tys. zł
– stypendia socjalne 101 tys. zł
– rezerwa na dodatek uzupełniający do płac nauczycieli  100 tys. zł
– pozostałe wydatki  366 tys. zł, 
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 w tym m.in.: organizacja olimpiad i konkursów, stypendia dla wyróżniających się uczniów 
i nagrody dla prymusów, obchody Dnia Edukacji Narodowej, rozpoczęcie i zakończenie 
roku szkolnego, nagrody książkowe, pomoc dla szkół, pobyt młodzieży z Białorusi, wpła-
ty dla ościennych gmin na dzieci z Rybnika uczęszczające do prywatnych przedszkoli.

  Na remonty placówek oświatowych przewidziano 4.561 tys. zł, w tym: szkoły pod-
stawowe i zespoły szkolno-przedszkolne – 1.583 tys. zł, przedszkola – 825 tys. zł,  
gimnazja – 753 tys. zł, szkoły zawodowe – 571 tys. zł, zespoły szkół – 457 tys. zł, RCEZ – 107 tys. zł,  
szkolnictwo specjalne – 138 tys. zł, licea ogólnokształcące – 66 tys. zł, placówki wychowania 
pozaszkolnego – 61 tys. zł. Ponadto kwotę 190 tys. zł zaplanowano na sfinansowanie przeglą-
dów technicznych obiektów, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz  odśnieżanie dachów.

 Na inwestycje oświatowe zaplanowano 15.397 tys. zł, w tym:
– SP 24, dz. Popielów:
 • dobudowa segmentu przedszkola i adaptacja budynku na potrzeby 
    Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  5.900 tys. zł
 • budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej 
     wraz z zagospodarowaniem terenu  600 tys. zł
 • przebudowa drogi dojazdowej i kanalizacji sanitarnej 300 tys. zł
– Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 
 przy ul. Grunwaldzkiej  6 mln zł
– Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich – modernizacja dachu  970 tys. zł
– Termomodernizacja i przebudowa systemów c.o. i c.w.u. placówek e
 dukacyjnych na terenie Miasta Rybnika (wkład własny)   500 tys. zł
– ZSzP4, dz. Golejów – budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej  400 tys. zł
– ZSzP15,dz. Chwałęcice – odwodnienie terenu 130 tys. zł
– Doposażenie placów zabaw w przedszkolach  100 tys. zł
– ZSzP7, dz. Orzepowice – dostosowanie infrastruktury technicznej 
  zasilającej budynek w energię elektryczną do nowego przyłącza  50 tys. zł

oraz zadania ujęte w Budżecie obywatelskim – ogółem 218.860,97 zł, w tym: ZSzP15,  
dz. Chwałęcice – instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego (37.058,27 zł), SP13,  
z. Chwałowice – budowa kreatywnego placu zabaw (28.650 zł), ZSzP4, dz. Golejów – budowa 
siłowni terenowej (39.999,60 zł), SP28, dz. Kamień – rozbudowa bazy sportowej o siłownię te-
renową (43.153,10 zł), ZSzP9, dz. Zamysłów – rozbudowa bazy sportowej o siłownię terenową 
wraz z instalacją monitoringu wizyjnego i utwardzeniem terenu (70.000 zł).
 Oświatowe jednostki budżetowe realizować będą również w 2014 roku programy fi-
nansowane ze środków pomocowych, przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji. Są wśród nich programy będące kontynuacją z roku poprzedniego, jak i nowo roz-
poczynane w wyniku pozytywnych rozstrzygnięć w konkursach. Za łączną kwotę 5.273 tys. 
zł realizowane będą następujące programy: Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodat-
kowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku (1.683 tys. zł), Przedszkolak - to brzmi dumnie  
(877 tys. zł), Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku (586 tys. zł), Rybnicka Szkoła Przyszło-
ści (502 tys. zł), Zawód na topie (311 tys. zł), Mam zawód, mam pracę w regionie (142 tys. zł)  
oraz Partnerskie Projekty Szkół Comenius (506 tys. zł) i Leonardo da Vinci (666 tys. zł).
 
2. Transport i łączność 138.751.112 zł (19%)
Na budowę dróg i poprawę układu komunikacyjnego w budżecie miasta przewidziano  
ogółem ponad 109 mln zł, tym m.in.:
– zadania wieloletnie: Przebudowa ul. Podmiejskiej (15 mln zł), Przebudowa ul. 

Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiek-
tem mostowym (11 mln zł), Przebudowa ul. Prostej (6,5 mln zł), Przebudo-
wa ul. Jastrzębskiej (5 mln zł), Przebudowa ul. Pod Lasem (4,3 mln zł), Prze-
budowa ul. Tkoczów (4,2 mln zł), Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiek-
tem mostowym (2,9 mln zł), Przebudowa przepustów na ul. Wolnej (2,5 mln zł),  
Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Po-
wstańców Śląskich (2,3 mln zł), Przebudowa ul. 1 Maja (2 mln zł) oraz wypłata odszkodo-
wań w związku z planowaną budową Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna (20 mln zł)

– zadania jednoroczne: Przebudowa ul. Zwycięstwa (4,9 mln zł), Przebudowa mostu wzdłuż 
ul. Kotucza (4,5 mln zł), Przebudowa mostu na ul. Robotniczej (1,1 mln zł), Przebudowa 
ul. Wandy (500 tys. zł), Budowa parkingu przy Parku Tematycznym w Rybniku (500 tys. 
zł), Budowa zbiornika retencyjnego, ul. Błękitna (300 tys. zł), Przebudowa ul. Zwycięstwa 
na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów – opracowanie doku-
mentacji projektowej (156 tys. zł), Budowa drogi – łącznika od ul. Harcerskiej do ul. Świer-
klańskiej wraz z budową chodnika na ul. Świerklańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Kowalczyka do Brzezin Miejskich – opracowanie dokumentacji projektowej (99,4 tys. zł) 
oraz zadania ujęte w Budżecie obywatelskim – ogółem 65.597 zł, w tym: System Informa-
cji Dzielnicowej ,,Popielów 2014” (27.000 zł) oraz Budowa parkingu koło boiska sportowe-
go przy ul. Skowronków, dz. Grabownia (38.597 zł)

 – remonty dróg oraz ich bieżące utrzymanie przeznacza się niespełna 20 mln zł, z tego 14 mln zł  

stanowią wydatki  ujęte w planie finansowym Rybnickich Służb Komunalnych. 
 Na pozostałe zadania, m.in. drobne dokumentacje na remonty dróg, oznakowanie, aktu-
alizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych, wycena majątku drogowego, przeglądy obiek-
tów mostowych, zaplanowano łącznie ponad 2,3 mln zł. 
 Dla Zarządu Transportu Zbiorowego przewidziano na wydatki związane z funkcjono-
waniem autobusowej komunikacji miejskiej 26,8 mln zł (dopłata Miasta wyniesie 11 mln zł). 

3. Opieka społeczna 76.502.662,44 zł (10%)
 W tym dziale finansowane są m.in.: świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego (25.230 tys. zł), Ośrodek Pomocy Społecznej - zespoły problemowe, pracow-
nicy socjalni, administracja (6.144 tys. zł), dodatki mieszkaniowe (5.500 tys. zł), Miejski Dom 
Pomocy Społecznej (5.346 tys. zł), rodziny zastępcze (4.897 tys. zł), zasiłki i pomoc w naturze 
(3.270 tys. zł), Powiatowy Urząd Pracy (3.243 tys. zł), Zespół Ognisk Wychowawczych (3.186 
tys. zł), odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzi-
nach zastępczych na terenie innych powiatów (3.012 tys. zł), Dom Dziecka (2.266 tys. zł), od-
płatność za osoby skierowane do innych domów pomocy społecznej (1.600 tys. zł), Powiatowy 
Zespół do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności (1.250 tys. zł), żłobek (893 tys. zł), Środo-
wiskowy Dom Samopomocy ,,Cogito Noster” (875 tys. zł), Rodzinne Domy nr 1 i 2 (693 tys. 
zł), Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii (617 tys. zł), usługi opiekuńcze (610 tys. 
zł), program dożywiania (600 tys. zł), odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych 
(600 tys. zł), Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Karłowicza 48 (528 tys. zł), usamo-
dzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (430 tys. zł), Ośrodek Ro-
dzinnej Pieczy Zastępczej (371 tys. zł), granty dla organizacji pozarządowych (170 tys. zł), do-
tacje dla WTZ nr 1 i 2 (138 tys. zł). Na remonty budynków placówek pomocy społecznej za-
planowano ogółem 640 tys. zł. 
Jednostki pomocy społecznej realizować będą w dalszym ciągu programy z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego:
– Ośrodek Pomocy Społecznej – Skorzystaj z szansy (667 tys. zł) i Nowa perspektywa osób za-

grożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnika (193 tys. zł) 
– Powiatowy Urząd Pracy – Kierunek przedsiębiorczość (1.075 tys. zł), Młodzi w pracy (707 tys. zł),  

Razem po nowe możliwości II edycja (372 tys. zł) oraz Nowa kadra wsparciem dla przeciw-
działania bezrobociu – IV edycja (135 tys. zł).

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55.732.435 zł  (8%)
 W wydatkach ujęto między innymi środki na: odbiór i zagospodarowanie odpadów  
(14 mln zł), utrzymanie zieleni w mieście (10.039 tys. zł), oświetlenie ulic, placów i dróg (4.950 tys. zł),  
oczyszczanie miasta (2.442 tys. zł), dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ście-
ków, modernizację systemów grzewczych w budynkach oraz utylizację azbestu (1.994 tys. zł), 
budowę kanalizacji deszczowej w ul. Górnośląskiej, dz. Niedobczyce (1,5 mln zł), konserwa-
cję rowów odwadniających (660 tys. zł), remonty bieżące kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
(600 tys. zł), opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (432 tys. zł), dekorację świąteczną miasta 
(158 tys. zł), budowę odcinków kanalizacji sanitarnej dla nowo powstałych terenów budow-
lanych na terenie miasta (50 tys. zł), utrzymanie fontanny na Placu Wolności oraz kaskady 
wodnej na schodach do RCK (95 tys. zł), objęcie stałą kontrolą i bieżącą konserwacją wyzna-
czonych urządzeń odwadniających (85 tys. zł), akcje ratownicze związane z wystąpieniem wy-
padków lub zdarzeń losowych (40 tys. zł). 
 W wydatkach majątkowych zaplanowano środki m.in. na: Rewitalizację przestrze-
ni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu 
wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej 
Bolesnej – Bazyliką Mniejszą Św. Antoniego Padewskiego – Rynkiem (12.557 tys. zł), 
budowę punktów świetlnych w dzielnicach Miasta oraz odtworzenie oświetlenia likwi-
dowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń (2,9 mln zł), modernizację pla-
ców zabaw (330 tys. zł), budowę szaletu publicznego w centrum miasta (200 tys. zł), do-
kumentację przyszłościową (100 tys. zł) oraz szereg zadań ujętych w Budżecie obywatel-
skim – ogółem 756.392 tys. zł, w tym: Centrum rekreacji dla dzieci i młodzieży, dz. Niedo-
bczyce (140.000 zł), Modernizacja  placów zabaw, dz. Boguszowice Osiedle (137.800 zł),  
Rozbudowa parku Wiśniowiec, dz. Północ (90.000 zł), Urządzenie terenu rekreacyjnego  
w rejonie Braci Nalazków, dz. Boguszowice Stare (90.000 zł), Modernizacja alejki i skwe-
ru między ulicami Raciborską i Kotucza, dz. Smolna (90.000 zł), Zagospodarowanie te-
renu sportowo-rekreacyjnego, dz. Zebrzydowice (70.000 zł), Doposażenie placów zabaw, 
dz. Chwałowice (61.350 zł), Budowa integracyjnego placu zabaw, dz. Stodoły (40.000 zł), 
Siłownia w parku Kozie Góry, dz. Meksyk (37.242 zł).

5. Kultura fizyczna 52.963.722,03 zł (7%)
 W tym dziale ujęto środki na:  
– funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 10.922 tys. zł, w tym na zakup  

samochodu dostawczego (100 tys. zł) oraz kosiarki samojezdnej (30 tys. zł) 
– funkcjonowanie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido” – 1.165 tys. zł
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– pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 6.370 tys. zł, w tym dota-
cje dla organizacji pozarządowych (6,2 mln zł).

 W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na: Modernizację kąpieliska ,,Ruda” 
(25.233 tys. zł), Przebudowę stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej (6.152 tys. zł), Bu-
dowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (900 tys. zł), Rozbudowę systemu monitoringu wi-
zyjnego i dźwiękowego oraz instalację systemu identyfikacji kibica na Stadionie Miejskim przy 
ul. Gliwickiej (1.300 tys. zł), a także zadania ujęte w Budżecie obywatelskim - ogółem 360 
tys. zł, w tym: Budowa siłowni terenowej i placu zabaw, dz. Maroko-Nowiny (150 tys. zł),  
Budowa siłowni terenowej, dz. Paruszowiec-Piaski (70 tys. zł), Modernizacja budynku przy 
ul. Szybowcowej na potrzeby zaplecza sportowo-rekreacyjnego, dz. Gotartowice (70 tys. zł) 
oraz zakup mobilnego podestu scenicznego z zadaszeniem oraz garażu metalowego, dz. Ryb-
nicka Kuźnia (70 tys. zł).
 Ponadto na remonty obiektów sportowych oraz inne wydatki bieżące przewidziano łącz-
nie 431 tys. zł.

6. Gospodarka mieszkaniowa 41.616.363,44 zł (6%)
W tym dziale mieszczą się środki na: 
– funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 34.786 tys. zł (dopłata Miasta do 

działalności podstawowej wyniesie 10 mln zł)
– kontynuację przebudowy wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wieloro-

dzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 miesz-
kania komunalne – 2.655 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat BGK

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

– wykupy gruntów i budynków – 800 tys. zł.

7. Administracja publiczna 41.956.860,70 zł (6%)
 Na funkcjonowanie Urzędu Miasta przewidziano 29,3 mln zł, z tego 660 tys. zł na za-
kup sprzętu komputerowegoi oprogramowania.
Ponadto w ramach tego działu ujęto między innymi środki na:
– funkcjonowanie Rady Miasta i Rad Dzielnic – 1.150 tys. zł
– promocję miasta – 1.458 tys. zł, w tym kontynuacja projektu Kultura.rybnik.eu realizowa-

nego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (76 tys. zł)
– tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy – 1.450 tys. zł
– ubezpieczenie majątku gminy – 800 tys. zł
– składki członkowskie (związki i stowarzyszenia) – 148 tys. zł
– obsługę finansową – 1.474 tys. zł, obsługę prawną – 355 tys. zł oraz zastępstwo procesowe w 

sprawach o zwrot VAT – 253 tys. zł
– realizację zadań Wydziału Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej – 321 tys. zł,  

w tym 100.000 zł na nowy projekt Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalne-
go zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa 
śląskiego, dofinansowany ze środków EFRR. 

Przy współudziale środków EFRR kontynuowana będzie budowa Miejskiej sieci szerokopa-
smowej – etap II (2.100 tys. zł) oraz realizacja Ogólnodostępnego Systemu Komunikacji Ad-
ministracji Rybnickiej OSKAR (2.986 tys. zł). 

8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17.412.280 zł  (2%)
Na dotacje dla miejskich instytucji kultury przeznaczono kwotę ogółem  14.514.780 zł, w tym 
dla: 
– Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 5.276.020 zł,
– Rybnickiego Centrum Kultury – 4.309.610 zł, w tym na zakup sprzętu nagłośnieniowe-

go 200 tys. zł,
– Domów Kultury – 3.376.500 zł (Boguszowice – 866.170 zł, Chwałowice – 963.820 zł, Niedo-

bczyce – 926.160 zł, Niewiadom – 620.350 zł), 
– Muzeum – 1.552.650 zł.

 Na remonty obiektów kultury przewidziano łącznie 1.070 tys. zł.
 Na pozostałe zadania w zakresie kultury przeznaczono 1.415 tys. zł, w tym m.in.: dota-
cje dla organizacji pozarządowych (310 tys. zł), organizacja Dni Miasta (600 tys. zł), organiza-
cja VI Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania (250 tys. zł), Rewitalizacja zabytkowe-
go budynku maszyny wyciągowej szybu „Głowacki” na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”  
w dz. Niewiadom (100 tys. zł), a także  zadanie ujęte w Budżecie obywatelskim – zakup seg-
mentowej estrady mobilnej i ramy nośnej dla oświetlenia na potrzeby organizacji imprez kultu-
ralnych w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (70 tys. zł). 
 Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przeznaczono kwotę 300 tys. zł. 

 Przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego kontynuowany  
będzie projekt Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego (112 tys. zł). 

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13.433.271,60 zł (2%)
W tym dziale mieszczą się wydatki na funkcjonowanie m.in.:
– Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 7.299 tys. zł, w tym środki miasta – 137 tys. zł  

na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego (100 tys. zł) oraz zakup sko-
kochronu (37 tys. zł),

– Straży Miejskiej – 3.445 tys. zł, w tym zakup samochodu służbowego 120 tys. zł, 
– ochotniczych straży pożarnych – 561 tys. zł, w tym na zakupy inwestycyjne OSP – 35,5 tys. zł;  

dodatkowo na awaryjne remonty w OSP zabezpieczono 180 tys. zł,
– Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 206 tys. zł.
 Ponadto kwotę 167 tys. zł przeznaczono na dotacje na Fundusz Wsparcia Policji: dodat-
kowe patrole (65 tys. zł), zakup sprzętu komputerowego, materiałów i akcesoriów (25 tys. zł), 
zakup kombinezonów taktycznych dla Grupy Szybkiego Reagowania (6 tys. zł) oraz dofinan-
sowanie zakupu dwóch samochodów (71 tys. zł).
 Na zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego UM (obrona cywil-
na, usuwanie skutków klęsk żywiołowych) przewidziano 102 tys. zł, z tego na zakup elektro-
nicznej syreny alarmowej z oprzyrządowaniem 25 tys. zł.
 W wydatkach majątkowych zaplanowano środki na: przeniesienie centrum monitoringu 
kamerowego Miasta z Komendy Miejskiej Policji przy ul. Armii Krajowej do budynku Straży 
Miejskiej przy ul. Reymonta (810 tys. zł), rozbudowę budynku remizy OSP Wielopole (200 tys. zł),  
modernizację instalacji centralnego ogrzewania OSP Gotartowice (60 tys. zł) oraz na zadania 
ujęte w Budżecie obywatelskim – ogółem  232.690,60 zł, w tym: OSP Ochojec – modernizacja 
sali zbiorczej na potrzeby działalności kulturalnej (40 tys. zł), OSP Orzepowice – budowa siłow-
ni terenowej (70 tys. zł), OSP Wielopole – poprawa funkcjonalności budynku i elementów za-
gospodarowania terenu wokół budynku (40 tys. zł), OSP Kłokocin – zakup zestawu nagłośnie-
niowego i oświetleniowego na potrzeby ośrodka spotkań kulturalnych (28.843 zł) i remont pod-
łogi (10.847 zł) oraz OSP Popielów – zakup systemu zadaszeń na potrzeby organizacji imprez 
kulturalnych i sportowo-pożarniczych (43 tys. zł). 

10. Ochrona zdrowia 10.227.780 zł   (1%)
 Na funkcjonowanie Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego im. Jana Pawła II zaplano-
wano 2.245 tys. zł, zaś na prace remontowe – 200 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 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Narkomanii. 
 W tym dziale są również wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwo-
cie 4.673 tys. zł, na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obo-
wiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, tj. za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych (43 tys. zł) oraz za bezrobotnych (4.630 tys. zł).

11. Działalność usługowa 8.691.845,99 zł (1%)
W tym dziale mieszczą się środki na: 
– utrzymanie targowisk, parkingów, giełdy i szaletów – łącznie 3.451 tys. zł,  
– funkcjonowanie Wydziału  Geodezji i Kartografii – 383 tys. zł oraz na kontynuację projek-

tu realizowanego z udziałem środków z EFRR – Geoinformacyjna Platforma Usług Elek-
tronicznych (2.673 tys. zł),

– administrowanie i władanie cmentarzami komunalnymi oraz świadczenie usług cmentar-
nych – 1.013 tys. zł,

– funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 661 tys. zł,
– zmiany planów zagospodarowania  przestrzennego oraz koncepcje urbanistyczne – 510 tys. zł.

12. Turystyka 8.691.407,84 zł (1%)
– w tym główne nakłady na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie z EFRR – Bu-
dowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej i Kotucza w Rybniku – 8.684 tys. zł.

 W budżecie miasta zaplanowano trzy rezerwy: ogólną (4 mln zł) oraz celowe: na wydatki 
majątkowe (10,5 mln zł) i na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (1,4 mln zł). 

 Planowany na 2014 r. deficyt budżetowy (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) 
wynosi  97.184.781,13 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: z wolnych środ-
ków z 2012 roku niewykorzystanych w 2013 r. (25.640.488,31 zł), z kredytów (71.169.292,82 zł)  
oraz pożyczek z WFOŚiGW (375.000  zł). 
 Indywidualny wskaźnik zadłużenia na koniec 2014 roku (relacja z art. 243 ustawy  
o finansach publicznych) – planowany - 4,47% (dopuszczalny poziom 11,2%).                      y
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Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego harmonogramu. Dyżury nocne 
rozpoczynające się od niedzieli do piątku trwają od g. 22 do 7, a w soboty od 22-8. Informacja 
o dyżurach aptek dostępna również na stronie internetowej urzędu miasta (www.rybnik.eu).

Nocne 
dyżury aptek

26/27.01 Apteka „Medea”, ul. Lompy 10 Boguszowice Osiedle

27/28.01 Apteka „Św. Anny”, ul. Chabrowa 21 Nowiny

28/29.01 Apteka „Św. Anny”, u. Kard. Kominka 13 Nowiny

29/30.01 Apteka „Św. Józefa”, ul. Św. Józefa 16 Maroko-Nowiny/os. Dworek

30/31.01 Apteka „Silesia”, ul. Patriotów 23 Boguszowice Osiedle

31.01/1.02 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20 Golejów 

1/2.02 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37 Północ 

2/3.02 Apteka „Źródło”, ul. Wodzisławska 57 Smolna 

3/4.02 Apteka „Pacis”, ul. Broniewskiego 23 Maroko-Nowiny/pawilon Wanda

4/5.02 Apteka, ul. Barbary 6 Niedobczyce 

5/6.02 Apteka „Słoneczna”, ul. Energetyków 46 Orzepowice

6/7.02 Apteka, ul. Górnośląska 34 Niedobczyce

7/8.02 Apteka, ul. Patriotów 11 Boguszowice Osiedle 

8/9.02 Apteka, ul. Reymonta 60 Smolna 

9/10.02 Apteka „Ave”, ul. Małachowskiego 18 Boguszowice Stare

10/11.02 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a Chwałowice

11/12.02 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście  

12/13.02 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100 Maroko-Nowiny/Real

13/14.02 Apteka „Dr Zdrowie”, ul. Raciborska 16 Śródmieście/Plaza 

14/15.02 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3 Niewiadom 

15/16.02 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3 Śródmieście 

16/17.02 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B Niedobczyce 

Uwaga! W ścisłym centrum apteka Pod Lwem (ul. Sobieskiego 4) od poniedziałku 
do piątku jest czynna do g. 24, zaś w soboty do 18. Z kolei apteka Damian (ul. 
Raciborska 3) codziennie, również w niedziele i święta jest czynna do g. 22.

17/18.02 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a Meksyk 

18/19.02 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76 Smolna 

19/20.02 Apteki Familijne, ul. Żorska 2 Ligota Ligocka-Kuźnia/Tesco 

20/21.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4 Śródmieście 

21/22.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11 Śródmieście 

22/23.02 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

23/24.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6 Śródmieście 

24/25.02 Apteka „Pod Orłem”, os. Południe 17 b Boguszowice Osiedle 

25/26.02 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1 Śródmieście 

26/27.02 Apteka „Przy Elektrowni”, ul. Podmiejska 48 Rybnicka Kuźnia

27/28.02 Apteka „Medikus”, ul. Gliwicka 45 Północ/Carrefour

28.02/1.03 Apteka „Medea”, ul. Lompy 10 Boguszowice Osiedle

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia
projekt: „podniesienie kwalifikacji mikroprzedsiębiorców”

– język angielski
– finanse
– marketing
– zarządzanie

Szczegóły projektu:
www.mikroict.axon-rybnik.pl

Biuro projektu:
ul. Powstańców Śl. 34
44-200 Rybnik
tel./fax 32 427 20 77
e-mail: biuro@mikroict.axon-rybnik.pl
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Zapraszamy do Biura Ogłoszeń

44-200 Rybnik, ul. Rynek 12a, tel. 32/42 60 070, www.rybnik.pl/gazeta 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia
projekt: „szansa na rozwój mikroprzedsiębiorstw”

– język angielski
– mnemotechnika
– wykorzystanie narzędzi ict
– tworzenie stron www

Szczegóły projektu:
www.mikro.axon-rybnik.pl

Biuro projektu:
ul. Powstańców Śl. 34
44-200 Rybnik
tel./fax 32 427 20 77
e-mail: biuro@mikro.axon-rybnik.pl
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Policja 997 112, 32/42 95 200
Straż Pożarna 998 32/43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Miejska 986 32/42 27 254

Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kry zy so we go 32/42 21 000, 32/43 95 801

Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112
Pogotowie zimowe 32/43 29 560, 32/43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 32/30 30 991
Pogotowie gazowe 992 32/42 23 419, 32/42 25 565
Pogotowie ciepłownicze 993 32/42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 32/42 23 681, 32/42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 500 543 300
Pomoc Drogowa 9631 32/42 24 400, 32/42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 32/42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

DRUK:
Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEń: 

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

Schronisko „Przytulisko” dla kobiet i kobiet z dziećmi 
ul. Chro bre go 16, 32/42 33 599 

Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Ważne adresy i telefony:

www.rybnik.pl/gazeta
gazeta@um.rybnik.pl

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wacław Troszka (WaT) (redaktor naczelny); 
Sabina Horzela-Piskula (S), Dominika Ingram-Nowaczyk (D) (dziennikarz), 
Edyta Szymaszek-Górczyńska (redaktor techniczna), stali współpracownicy: 
Wiesława Różańska, 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, fax 324 332 160
e–mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych
Dyżury radnych: wtorki i środy g. 14-15.30 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

• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul Raciborska 20, tel. 32/42 375 72 (pon.-czw. 7.30-

14.30), wt. 11-16, pt. 7.30-13.30
• OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe, ul. J.F. Białych 7, tel. 32/42 371 88 (pon.-pt. 7-15)
• 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, wt., śr., czw. 15.30-17)
• Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków czynny w każdą śro-

dę w godz. 18.30-20.30. Szukasz pomocy? Przyjdź lub zadzwoń. Pomoc bezpłatna! Stowa-
rzyszenie „Stacja”, tel. 503 037 205, www.stacja.hg.pl

• Powiatowy Rzecznik Konsumentów 32/42 28 300 (pon.- śr. 8-15, czw. 15-17.30 po umó-
wieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 32/42 25 639 (pon.-pt. 8-20)
• Całodobowy Telefon Zaufania – 32/42 33 555
• Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 32/25 37 983 (pon., śr., czw. 17-20)
• Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda” ul. Saint Vallier 4 (1 piętro), tel. 32/42 

21 087 – wtorki, czwartki, piątki, niedziele 16-20
• Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. J.F. Białych, p. 109, tel. 32/42 35 511, poniedzia-

łek 10-12. Spotkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób 

Niesłyszących, ul. Orzepowicka 15a, tel. 32/42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 

123 – spotkania wtorki 10-12, czwartki 15.30-17) 
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 śro-

da m-ca, g. 16, Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159
• Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32/42 25 

774, www.nwsd.pl; Dyżury: każdy wtorek i czwartek 17-19; w każdą środę 10-12.

ul. Szosowa 12, 41-203 Sosnowiec
tel. 32 745 17 71

www.omegapress.pl
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Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
Spo tka nia w ostat ni piątek mie sią ca, Dom Ka te che tycz ny bazyliki św. Antoniego g. 18.

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro senatorskie Senatora RP Bolesława Piechy, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/422 84 53

www.piecha.com.pl. Biuro czynne: pon.-śr. 9-15, czw. 12-18, pt. 12-15
Bezpłatne porady prawne: czwartek 16-18 (zapisy telefoniczne lub osobiste)

_______________________________________________________
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Grzegorza Janika, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/424 50 72 

Biuro czynne: pon.-śr. 9-15, czw. 12-18, pt. 11-15
Bezpłatne Porady Prawne: piątek 12.30-15 (zapisy telefoniczne lub osobiste)

Sojusz Lewicy De mo kra tycz nej
Dyżury: czwar tki 16-18 w miejsko-powiatowym biurze SLD, ul. Saint Vallier 6, tel. 503 756 281.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
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

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17 (Okrąglak - II piętro)

czynne: pon.-pt. 10-17 tel./fax 32 423 69 16; www.krzakala.pl
Bezpłatne porady prawne: środa 16-18 (zapisy – telefonicznie lub osobiście)

Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik

Dyżury Radnych PO w Radzie Miasta: czw. 17-18 w UM, p. 112; www.twojradny.rybnik.pl_______________________________________________________
Biuro Poselskie posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewicza

czynne w godz. 8-16, ul. Rynek 1, 44-200 Rybnik, tel./fax 32/433 16 76

Rada Dzielnicy Śródmieście
Rada dzielnicy śródmieście pełni dyżury w czwartki (16-17) ul. Kościuszki 23 (ZSME), tel. 32 42 227 76 w. 47, 

512 99 88 53, w czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem i strażnikiem dzielnicowym.

Nasz Wspólny Śląski Dom
Dyżury: wtorki, czwartki 17-19; środy 10-12, ul. Wawelska 39, 44-217 Rybnik, tel. 32 42 25 774

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Rybniku, ul. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel. 32 42 22 382; dyżury od pon. do czw. 9-13



Gabinety
Le kar skie

Rybnik, ul. Reymonta 50 
(obok salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00 
tel. 32 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

USG zatok, audiometria, tympanometria
tel. 32 432 77 94 od 14.00

www.gabinety-reymonta50.pl

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. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Aleksander Gatnar
Specjalista 

Chorób Wewnętrznych

tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr hab. n. med. Michał Holecki
Specjalista Chorób Wewnętrznych

Specjalista Nefrolog

European SCOPE Fellow

tel. 502 271 221

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

dr n. med. Maciej Świat
Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Urszula Zimoń
Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. Krzysztof Paruzel
Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Specjalista Chirurgii Ogólnej

tel. 504 154 566 od 15.00

lek. med. Janusz Bieńkowski
Specjalista 

Chorób Wewnętrznych

Kardiolog

tel. 660 461 382



44-200 Rybnik
ul. Korfantego 1 

tel. 32 42 22 388 

601 42 76 99

44-285 Kornowac k/Raciborza 
ul. Raciborska 175 

tel. 32 43 01 593

601 42 76 99

CUDA CZY STOMATOLOGIA?

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE, PORADY I WYCENY

www.artdent.org
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