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— Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszyst-
ko — zapewniają członkowie „Ice team Kan-
dulski” z Poznania, wicemistrzowie świata w 
artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój nie-
bywały kunszt pokazali w Rybniku i na płycie 
rynku wyczarowali karetę, której nie powsty-
dziłaby się sama Królowa Śniegu 

III Rybnickie 
Boże Narodzenie

i kolędowanie

Prezydent Adam Fudali dzielił się 
ogniem z Betlejem z mieszkańcami mia-
sta, którzy świąteczne światło zanosili 
do własnych domów  

W trakcie wspólnej Wigilii, po barszcz z uszkami, rybę, kapustę i słodkości ustawiały się długie kolejki

Rozstawione na rynku stragany uginały się od świątecznych ozdób, tradycyjnych przysmaków oraz 
wyrobów regionalnych. Największym wzięciem cieszyły się przywiezione z Wilna chleby oraz wy-
śmienite miody pitne 

Tradycyjnie już ogień betlejemski przekazali rybniccy harcerze. Na zdjęciu ks. Rafał Śpiewak, który 
na tę okazję założył harcerski mundur oraz hm. Kazimiera Musiolik

Mali „mikołajowie” bawili się znakomicie!

Pantomimiczno–taneczne mi-
niaturki pod rynkową choinką

Życzenia świąteczne do mieszkańców skierowali 
prezydent Rybnika i radni

Na rynku było kolorowo i baśniowo
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Drodzy Rybniczanie,
wraz z początkiem roku ustawodawca postawił przed nami 

wielkie wyzwanie, jakim będzie konieczność zmierzenia się  
z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Nakłada on na gminy szereg obowiązków wynikających ze zno-
welizowanej Ustawy o porządku i czystości w gminach. Miasto ma 
półtora roku, by przygotować się na te iście rewolucyjne zmiany. 
Ten czas jest, wbrew pozorom, bardzo krótki, jeśli weźmie się pod 
uwagę zakres zadań i stopień ich trudności.   

Na czym polega ten nowy system? W dużym skrócie powiem tylko, że od dnia obowiązywania 
nowej ustawy, miasto przejmuje odpowiedzialność za wszystkie wytworzone na jego terenie od-
pady komunalne i za dalsze z nimi postępowanie. Ustalona zostanie stawka i sposób naliczania 
opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb i częstotliwość jej wnoszenia. Zgodnie z nowymi 
zasadami, właściciele nieruchomości nie będą już samodzielnie zawierać umów z odbiorcami 
śmieci, ale uiszczać tzw. opłatę śmieciową. Na mieście natomiast ciążyć będzie obowiązek zor-
ganizowania przetargu na wywóz odpadów. Miasto określi również sposób odbioru, transpor-
tu, odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów oraz zadba o stworzenie i utrzymanie punktów 
selektywnej zbiórki śmieci.   

Ci z Państwa, którzy zaglądają na miejską stronę internetową www.rybnik.eu, zauważyli z pew-
nością ankietę, jaka się tam pojawiła, a w której pytaliśmy o opinię w sprawie naliczania opłat za 
wywóz śmieci. Jej wyniki pokazują, że Państwa opinia jest w pełni zgodna z naszym pomysłem 
na pobieranie opłaty według ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Oczywiście i ta metoda 
będzie wymagała dopracowania, myślę jednak, że jest najbardziej miarodajna. Jako ciekawostkę 
dodam, że statystyczny rybniczanin „produkuje” rocznie ok. 330 kg (!) śmieci. 

Szanowni Państwo, przed nami wiele pracy, mam jednak nadzieję, że przyniesie ona wymierne 
efekty w postaci poprawy jakości naszego środowiska – choćby przez zminimalizowanie takich 
złych praktyk, jak wywożenie odpadów do lasu czy spalanie ich w przydomowych kotłowniach. 

Drodzy Uczniowie, przed Wami dwa tygodnie bez klasówek, odpytywania i konieczności po-
rannego marszu do szkoły. Gorąco zachęcam, by nie spędzać tych dni tylko przed komputerem 
– chyba, że w poszukiwaniu informacji o atrakcjach, jakie na czas ferii przygotowały rybnickie 
placówki kulturalne i sportowe. A oferta ta – znaleźć ją można na stronie www.rybnik.eu – jest 
bogata i różnorodna: konkursy, wycieczki, zajęcia sportowe i wiele innych ciekawych pomysłów, 
które bez wątpienia pozwolą Wam spędzić te wolne dni aktywnie i wesoło. Zapraszam zatem 
do rybnickich domów kultury, kin, bibliotek, na pływalnie, hale sportowe, sale gimnastyczne czy 
na nasze lodowisko. Życzę radosnych i udanych ferii!  

 Z pozdrowieniami 
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika
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W czasie ostatniej ubiegłorocznej sesji rady miasta, która odbyła się  
28 grudnia, radni przede wszystkim przyjęli budżet na 2012 rok. Zapropono-
waną przez prezydenta uchwałę budżetową jednogłośnie poparły wszystkie 
kluby: prezydencki BSR, koalicyjny PiS i opozycyjna PO oraz Leszek Kuśka, 
jedyny radny Samorządnego Rybnika.

Sesja rady miasta – 28 grudnia

Budżet na trudny rok

Prezydent Adam Fudali w swoim tradycyj-
nym wystąpieniu przypomniał to wszystko, co 
działo się w mieście w okresie przedświątecz-
nym. Wspomniał o III Rybnickim Bożym Na-
rodzeniu i Kolędowaniu, wigilijce 
dla rybniczan na rynku oraz o całym 
cyklu przedświątecznych spotkań, 
organizowanych z jednej strony 
przez różnego rodzaju stowarzy-
szenia, z drugiej przez jednostki 
miejskie. 

Jak poinformował prezydent, 
jeszcze 13 grudnia zarząd woje-
wództwa śląskiego podjął decyzję  
o dofinansowaniu kolejnej ryb-
nickiej inwestycji informatycznej 
– drugiego etapu budowy szkieleto-
wej, światłowodowej sieci szeroko-
pasmowej, która umożliwi przede 
wszystkim placówkom publicznym 
bezpieczny dostęp do szybkiego 
internetu. Całe przedsięwzięcie 
ma kosztować 12,5 mln zł, a unijna 
dotacja przyznana przez urząd 
marszałkowski wyniesie prawie 
10,7 mln zł.

Następnie prezydent przeczytał 
trzy listy odnoszące się do czekającego na 
uchwalenie budżetu. Autorem pierwszego był 
Piotr Kuczera, szef klubu radnych Platformy 
Obywatelskiej. Pytał w nim o zakres zadań 
inwestycyjnych planowanych na 2012 rok. Py-
tania szczegółowe dotyczyły m.in. planowanej 
adaptacji części pomieszczeń Zespołu Szkół 
Budowlanych na nową siedzibę ogniska pracy 
pozaszkolnej Przygoda i przeprowadzki Za-
kładu Gospodarki Mieszkaniowej do budynku 
przy ul. Kościuszki oraz planów związanych 
z zagospodarowaniem jego obecnej siedziby. 
Pytania zawarte w drugiej części listu doty-
czyły z kolei propozycji rad dzielnic: Ochojec, 
Popielów, Śródmieście, Kamień oraz Ligota- 
Ligocka Kuźnia, które zostały uwzględnione 
w budżecie.

Kolejne dwa listy dotarły z Meksyku, a do-
kładnie z dzielnicy Meksyk. Pierwszy napisali 
przewodniczący rady dzielnicy Marian Fojcik 
i przewodnicząca zarządu dzielnicy Celina 
Kaczmarczyk, drugi sami członkowie rady 
dzielnicy. W obu dopominano się o wybudo-
wanie w tej dzielnicy ogólnodostępnego boiska, 
zwracając uwagę, że poza krytym basenem  
w popularnej budowlance i tamtejszym znisz-

czonym boiskiem, nazwanym klepiskiem, nie 
ma w dzielnicy żadnego innego obiektu spor-
towego. Mniej kosztowne propozycje mówiły 
o zbudowaniu boisk plażowych w tzw. lasku 

czy modernizacji, a raczej naprawie ścieżki 
zdrowia w parku Kozie Góry. Autorzy obu 
listów zwrócili też uwagę, że żadne z propozy-
cji inwestycyjnych rady dzielnicy Meksyk nie 
zostały uwzględnione w projekcie budżetu.

Odpowiadając na oba listy Adam Fudali raz 
jeszcze przypomniał swoją filozofię prowadze-
nia miejskich finansów.

— Trzeba prowadzić je tak, by kończąc za 
trzy lata kadencję, wygenerować jak najlepszy 
wynik finansowy. Będzie wtedy można zabiegać 
o kolejne dotacje z Unii Europejskiej, co pozwoli 
nam potroić środki finansowe na inwestycje 
— mówił prezydent. Zapewniał, że drobne 
inwestycje niewymagające dużych nakładów,  
a postulowane nie tylko przez samorządowców 
z Meksyku czy radnych PO, ale przez wszyst-
kich innych radnych, będą sukcesywnie realizo-
wane w miarę finansowych możliwości miasta.

Czuwają 
nad bezpieczeństwem

Prezydent przedstawił radnym roczne 
sprawozdanie z działalności Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku, której przewodniczy.  

W kwietniu 2011 roku dobiegła końca trzy-
letnia kadencja ówczesnego składu komisji. 
Korzystając z posiadanych uprawnień, prezy-
dent powołał trzech członków nowego składu, 
zwrócił się też do komendanta miejskiego 
policji oraz do prokuratora rejonowego o to, by 
delegowali do komisji swoich przedstawicieli. 
Obecnie jej skład tworzą: prezydent Adam 
Fudali, Janusz Abrahamowicz (naczelnik 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miasta Rybnika), Anna Naruszewicz-Studnik 
(Przychodnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Rybniku), Mariola Kujańska (Miejska 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych), Henryk Cebula i Piotr Kuczera (rad-

ni), Jacek Sławik (prokurator 
rejonowy), Grzegorz Grabiec 
(pierwszy zastępca komendanta 
miejskiego policji w Rybniku), 
Arkadiusz Szweda (Komenda 
Miejska Policji w Rybniku). 
Komisja bezpieczeństwa m.in. 
opiniuje roczne sprawozdania 
z działalności służb mundu-
rowych i inspekcyjnych oraz 
kolejne aktualizacje Programu 
zapobiegania przestępczości  
i ochrony porządku publicz-
nego. W minionym roku jej 
członkowie czuwali też nad 
właściwym zabezpieczeniem 
Stadionu Miejskiego i całego 
miasta w czasie czerwcowego 
koncertu Bryana Adamsa. Za-
akceptowali też projekt budżetu 
miasta pod kątem wydatków na 
poprawę bezpieczeństwa. Wszy-
scy członkowie komisji udzielają 

się w niej społecznie, co podkreślił na koniec 
swego wystąpienia prezydent Fudali.

Zrównoważone poprawki
Konieczne i możliwe, jak podkreślił, 

zmiany w budżecie na rok 2011 przedsta-
wił Bogusław Paszenda, skarbnik miasta. 
Zwrócił uwagę, że już od kilku sesji budżet jest 
zrównoważony, nieobciążony deficytem (suma 
dochodów i przychodów jest równa sumie wy-
datków i rozchodów) i zapewnił, że proponowa-
ne zmiany tej równowagi nie naruszą. Planowa-
ne dochody zmniejszono o ponad 12,2 mln zł,  
przy czym największą pozycję stanowiły tu 
już niemożliwe do osiągnięcia dochody ze 
sprzedaży miejskiego mienia. O taką samą 
kwotę zmniejszono planowane wydatki, w tym 
wydatki bieżące per saldo o 6,12 mln zł. Część 
budżetowych przesunięć mających już wpływ 
na kształt budżetu na rok 2012, dotyczyła m.in. 
unijnych dotacji, które wykorzystują oświato-
we jednostki budżetowe realizujące projekty 
edukacyjne oraz dotacji wykorzystywanych  
w czasie remontów i modernizacji dróg. 
Uchwałę w sprawie zmian w budżecie radni 

Uchwałę budżetową przedstawił Bogusław Paszenda, skarbnik miasta, sam budżet prezydent Adam Fudali
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przyjęli jednogłośnie, podobnie jak tę dotyczącą adekwatnych zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej.

Po przeprowadzonej tego samego dnia weryfikacji, radnym zapro-
ponowano również uchwalenie wykazu wydatków niewygasających 
z końcem roku. To wydatki będące konsekwencją rozstrzygniętych 
przed końcem roku przetargów bądź podpisanych już umów. Suma 
tych wydatków to 33 mln 400 tys. zł, z czego ponad 25 mln zł to wy-
datki inwestycyjne. Samych płatności miasto musi dokonać najpóźniej 
do końca czerwca bieżącego roku. I w tym przypadku nie znalazł się 
nikt, kto głosowałby przeciw bądź wstrzymał się od głosu.

Budżet bez cienia sprzeciwu
Procedowanie nad budżetem rozpoczęło się od przedsta-

wienia samego projektu uchwały budżetowej przez skarbnika 
miasta. Bogusław Paszenda zwrócił uwagę, że projektem przedsta-
wionym przez prezydenta miasta zajmowały się wcześniej komisje 
merytoryczne rady miasta. Jako ostatnia zrobiła to komisja finan-
sów, która zaakceptowała ostatnie zmiany zaproponowane przez 
prezydenta. Skarbnik zwrócił też uwagę, że konstrukcja uchwały 
budżetowej musi być dokładnie taka, jak przewiduje to Ustawa  
o finansach publicznych. Kolejne szczegółowe wyjaśnienia dotyczyły 
już konkretnych pozycji projektu uchwały, tak po stronie docho-
dów, jak i wydatków. Chwilę później radni oglądali multimedialną 
prezentację budżetu na rok 2012 i słuchali wyjaśnień prezydenta 
miasta. (Budżet miasta na rok 2012 prezentujemy na stronach 47-49).  
Dochody według uchwały mają wynieść niespełna 612,6 mln zł, zaś 
wydatki ponad 680,6 mln zł. Deficyt budżetowy w wysokości nieco 
ponad 68 mln zł według uchwały zostanie pokryty pieniędzmi po-
chodzącymi z kredytów (62,9 mln) i pożyczek (5,1 mln). 

Jak poinformował prezydent, na koniec 2012 roku wskaźnik za-
dłużenia miasta wyniesie 29,44 proc. przy dopuszczalnej ustawowej 
granicy 60 proc. dochodów. Z kolei wskaźnik obsługi zadłużenia 
ma wynieść 5,21 proc. przy maksymalnej dopuszczalnej wysokości 
15 proc. dochodów.

15 grudnia nad projektem procedowała komisja finansów rady 
miasta, która wcześniej uzyskała pozytywne opinie siedmiu innych 
branżowych komisji rady i zapoznała się z wieloletnią prognozą 
finansową miasta. Jak poinformował przewodniczący tej komisji 
Michał Chmieliński (BSR), w głosowaniu za przyjęciem projektu 
budżetu głosowało pięciu radnych, a czterech pozostałych wstrzy-
mało się od głosu.   

Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała też Regionalna Izba 
Obrachunkowa. Trzy uchwały jej trzeciego składu orzekającego od-
czytał skarbnik. Pierwsza dotyczyła samego projektu budżetu, druga 
możliwości sfinansowania zaplanowanego deficytu, a trzecia uchwały 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta. 

Po przedstawieniu opinii o projekcie budżetu przez przedstawicieli 
trzech klubów radnych (PO, BSR i PiS) oraz Leszka Kuśkę, radne-
go-rodzynka z Samorządnego Rybnika (opinie te prezentujemy na 
kolejnych stronach) wiadomo już było, że budżet, podobnie jak rok 
wcześniej, zostanie przyjęty jednogłośnie. Dziękując za to poparcie 
prezydent Fudali powiedział: — Wszyscy odczuwamy niedosyt, bo 
chciałoby się jeszcze więcej zrobić w naszym mieście, ale musimy do-
stosować się do trudnej sytuacji gospodarczej w naszym kraju. Słychać 
jednak nutki optymizmu, o których warto wspomnieć. To rozbudowa 
elektrowni Rybnik, która w ciągu sześciu lat pochłonie 1,8 mld euro. 
To niebagatelna kwota, która na pewno będzie miała wpływ na życie 
naszych mieszkańców.

Prezydent Fudali zapowiedział też poszukiwanie oszczędności, 
m.in. poprzez łączenie placówek oświatowych i wybór optymalnej 
wersji rozbudowy urzędu miasta (potrzebna nowa serwerownia i biu-
ra dla pracowników, którzy będą się zajmować zrewolucjonizowaną 

Dochody budżetu miasta 2012

Legenda:

23,9% – 146,8 mln zł – subwencja ogólna z budżetu 
państwa przeznaczona przede wszystkim na finansowanie 
oświaty

22,2% – 136 mln zł – udział w podatku dochodowym osób 
fizycznych i prawnych (PIT i CIT) zasilających budżet państwa

15,2% – 92,8 mln zł – wpływy z podatków lokalnych: od 
nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu

11,4% – 69,8 mln zł – dotacje z budżetu Unii Europejskiej, 
głównie dotacje do różnego rodzaju projektów pocho-
dzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
a przyznane miastu przez marszałka województwa śląskiego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego

9,5% – 58 mln zł – dochody z majątku miasta: sprzedaż 
majątku, wieczyste użytkowanie, dzierżawa gruntów, lokali 
użytkowych oraz m.in. straganów na targowisku

7% – 43 mln zł – dotacje celowe z budżetu państwa na zada-
nia z zakresu administracji rządowej, na zasiłki rodzinne, na 
funkcjonowanie państwowej straży pożarnej oraz dotacje do 
projektów współfinansowanych też przez Unię Europejską

6,1% – 37,1 mln zł – dochody jednostek budżetowych 
miasta – opłaty parkingowe, targowe i cmentarne, mandaty 
nałożone przez straż miejską oraz m.in. wpłaty za pobyt 
pensjonariuszy Miejskiego Domu Pomocy Społecznej

3,3% – 20 mln zł – wpływy z opłat za rejestrację pojazdów 
i za prawa jazdy, za koncesje na sprzedaż alkoholu i za tzw. 
korzystanie ze środowiska naturalnego

0,9% – 5,6 mln zł – dotacje z budżetu innych gmin i powia-
tów. Na mocy zawartych porozumień inne gminy i powiaty 
płacą miastu np. za naukę i pobyt swoich mieszkańców w 
prowadzonych przez nie ośrodkach i placówkach opiekuń-
czych. Umowa z Międzygminnym Związkiem Komunikacyj-
nym w Jastrzębiu Zdroju w sprawie komunikacji autobusowej

0,4% – 2,6 mln zł – pozostałe dochody własne

0,2% – 953 tys. zł – inne dotacje – dotacja z Banku Go-
spodarstwa Krajowego na remont i przebudowę czterech 
familoków przy ul. Andersa w Rybniku Niedobczycach  
i urządzenie w nich lokali socjalnych
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przez ustawę sejmową gospodarką śmieciową). Zaznaczył też, że 
jest zbudowany jakością pracy rady miasta. Samo głosowanie nad 
budżetem było już tylko formalnością – wszystkich 24 radnych 
głosowało za jego przyjęciem.  

Prognozy bliższe i dalsze 
Radni jednogłośnie wprowadzili zmiany w wieloletniej 

prognozie finansowej. Do wykazu wieloletnich przedsięwzięć 
wprowadzono nowe zadania – edukacyjny projekt „Rybnicka 
szkoła przyszłości”, II etap budowy miejskiej sieci szerokopa-
smowej oraz geoinformacyjną platformę usług elektronicznych, 
dzięki której internetowo załatwimy sprawy prowadzone m.in. 
przez wydział geodezji i kartografii UM. W wieloletniej prognozie 
finansowej uwzględniono też niezrealizowane wydatki z 2011 r., 
które przesunięto na 2012 rok. Dotyczy to kilku projektów m.in. 
„Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole”, „Kultura.rybnik.
eu”, opracowania mapy akustycznej miasta, przebudowy kolej-
nego odcinka drogi krajowej nr 78, modernizacji ul. Żorskiej czy 
dworca komunikacji miejskiej.

Szkoły do likwidacji
Zwykle zamiar zamknięcia szkół budzi ostry sprzeciw, tym 

razem jednak miasto likwiduje placówki, które praktycznie 
nie istnieją. — To szkoły, które nie mają już uczniów – nie prowa-
dzimy do nich naboru, a cykl kształcenia się zakończył — wyjaśniała 
Joanna Kryszczyszyn. Mowa o Liceum profilowanym w Zespole 
Szkół Technicznych, Technikum uzupełniającym dla dorosłych  
w Zespole Szkół Budowlanych oraz szkołach policealnych dla do-
rosłych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych i w Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych, a także o szkole policealnej  
w tym ostatnim. Uchwałę intencyjną poparli wszyscy radni, więc 
wkrótce ruszy procedura likwidacyjna.  

Monitorują 
nie tylko powietrze

Najbardziej nieprzyjaznym dla środowiska miejscem 
na Śląsku jest Bielsko-Biała – wynika z przedstawionej 
przez wiceprezydenta Michała Śmigielskiego informacji 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o sta-
nie środowiska na obszarze województwa w roku 2010.  
W pierwszej części opracowania zawarto informacje o stanie 
powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, o poziomie 
hałasu, pola elektromagnetycznego oraz o gospodarowaniu 
odpadami czy działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze względu na spory zakres 
tematu wiceprezydent przedstawił tylko wybrane zagadnienia, 
m.in. informacje statystyczne, z których wynika, że w 2010 r. 
liczba ludności w województwie śląskim wynosiła ponad 4,6 mln 
(liczba urodzin zmniejszyła się o 0,1 proc.). Zarejestrowanych 
było blisko 452 tys. podmiotów gospodarczych, z czego 96 proc. 
należało do sektora prywatnego. W województwie zmniejszyła się 
powierzchnia użytków rolnych i gruntów do rekultywacji, wzrosła 
zaś długość sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych.  
O 14 proc. zwiększyło się, niestety, zanieczyszczenie powietrza. 
— W Rybniku notuje się sezonowy wzrost emisji zanieczyszczeń 
pyłowych i gazowych — mówił Śmigielski. W drugiej części 
opracowania znalazła się ocena stanu środowiska w zakresie 
pól elektromagnetycznych. Badano m.in. wpływ stacji telefonii 
komórkowych na jakość środowiska i zdrowie mieszkańców. 
Pierwsza, trzyletnia seria pomiarów nie wykazała przekroczeń do-
puszczalnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego. 

Wydatki budżetu miasta 2012

Legenda:

34,4% – 234.491.832 zł – oświata i wychowanie oraz edukacyjna 
opieka wychowawcza (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 
świetlice szkolne, Młodzieżowy Dom Kultury)

24,0%–- 163.834.339 zł – transport i łączność (miejska komu-
nikacja autobusowa – Zarząd Transportu Zbiorowego, Rybnickie 
Służby Komunalne, budowa i remonty dróg)

10,4% – 70.432.135 zł – pomoc społeczna oraz zadania z zakresu 
polityki społecznej (świadczenia rodzinne, placówki pomocy społecz-
nej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki i usługi opiekuńcze, powiatowy 
urząd pracy, projekty realizowane przy finansowym wsparciu UE)

7,8% – 53.051.272 zł – administracja (urząd miasta, rada miasta, 
rady dzielnic, promocja miasta)

5,8% – 39.171.540 zł – gospodarka mieszkaniowa (Zakład Go-
spodarki Mieszkaniowej, wydział mienia UM)

5,3% – 36.127.790 zł – gospodarka komunalna i ochrona środo-
wiska (utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta, oświetlenie miasta 
i budowa nowych punktów świetlnych, gospodarka odpadami, 
inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne)

2,9% – 19.471.920 zł – kultura fizyczna i sport (Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido”, gran-
ty dla stowarzyszeń i klubów sportowych – 3,7 mln zł, modernizacja 
kąpieliska Ruda, budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 34)

2,2% – 15.115.646 zł – kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego (Rybnickie Centrum Kultury, Muzeum, Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna, dzielnicowe domy kultury)

1,7% – 11.594.868 zł – bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa (straż miejska, państwowa straż pożarna, 
ochotnicze straże pożarne, wydział zarządzania kryzysowego UM)

1,6% – 11.076.191 zł – obsługa zadłużenia miasta

1,5% – 9.926 zł – różne rozliczenia

1,4% – 9.734.365 zł – ochrona zdrowia (składki na ubezpieczenie 
zdrowotne, przeciwdziałanie alkoholizmowi, Ośrodek Leczniczo-
Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II)

0,9% – 6.413.666 zł – działalność usługowa (cmentarze, parkingi, 
targowiska, giełda samochodowa)

0,1% – 647.525 zł – pozostałe działy
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W punkcie „wolne głosy i wnioski” Krzysztof Szafraniec z PO odniósł 
się do podanych w raporcie informacji i czołowych miejsc Rybnika pod 
względem emisji tlenku węgla, pyłów i dwutlenku siarki oraz ilości od-
padów. — Śmieci produkujemy dużo mniej — uspokajał Janusz Koper, 
wyjaśniając, że w raporcie zamieszczono błędne dane – podano mak-
symalną ilość śmieci, jaka może być produkowana w mieście. (Raport  
o stanie środowiska na obszarze województwa w roku 2010 dostępny 
jest na www.katowice.pios.gov.pl) 

„Nie” dla GMO
Radni jednogłośnie poparli oświadczenie sejmiku wojewódz-

twa dotyczące ogłoszenia województwa śląskiego strefą wolną od 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie. W oświadczeniu mowa 
jest o zagrożeniach związanych z wprowadzeniem GMO do środowiska 
oraz o propozycji komitetu Ochrony Przyrody PAN, by wprowadzić 
moratorium na uprawy, pasze i żywność z GMO i przeprowadzić ba-
dania wpływu rolnictwa zmodyfikowanego i hodowli wielkofermowej 
(w oparciu o pasze GMO) na tempo ocieplania się klimatu. 

Gruntownie o gruntach 
Tradycyjnie już podczas sesji przyjęto uchwałę w sprawie nabycia, 

zbycia, przyjęcia darowizny, ustanowienia służebności gruntowej, 
wydzierżawienia oraz wynajęcia nieruchomości. Radni wyrazili zgodę 
na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy 
ul. Sygnały w Gotartowicach. Na jej części znajduje się boisko piłkarskie, 
z którego korzysta grająca w piłkarskiej klasie B drużyna Sygnały Go-
tartowice. Decyzję pozytywnie ocenił Szymon Musioł (PO), radny z tej 
dzielnicy. W uchwale mowa była również o wyrażeniu zgody na zbycie 
miejskiej działki przy ul. Prostej, na terenie której znajduje się dawna, 
zabytkowa wieża ciśnień. — Jest zainteresowanie tą nieruchomością — wy-
jaśnił wiceprezydent Michał Śmigielski. W drodze przetargu miasto chce 
również sprzedać lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 9 o powierzchni 
użytkowej 70,16 m², a bezprzetargowo zbyć grunt z zieleńcami przy ul. 
Reymonta, na wprost ZUS-u. Radni wyrazili też zgodę na ustanowienie 
służebności drogi w Niewiadomiu na rzecz firmy Lubar oraz na wy-
dzierżawienie na okres dziesięciu lat nieruchomości w Orzepowicach  
i w Wielopolu zabudowanych garażami. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

Nie tylko o bezpieczeństwie…
… mówili radni w ostatnim punkcie, ostatniej w roku sesji.  

* Monika Krakowczyk–Piotrowska (PO) zwróciła uwagę na konieczność 
lepszego oznakowania i oświetlenia, a być może przeniesienia przejścia 
dla pieszych, które obecnie znajduje się na wysokości sklepu „Spar” 
na Dworku. Coraz częściej dochodzi tam do niebezpiecznych zdarzeń  
z udziałem pieszych * Z kolei Bronisław Drabiniok (PO) chwalił 
nowoczesne oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Zebrzydowickiej,  
a prezydent Fudali mówił, że będą one stosowane coraz częściej * Krysty-
na Stokłosa (PO) pytała czy miasto przewiduje dotacje do wykonywanych 
przyłączeń do kanalizacji deszczowej (wszystko zależy od finansów; na 
razie rusza inwentaryzacja kanalizacji deszczowej) oraz o plany budowy 
sali gimnastycznej dla Gimnazjum nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej. — To 
moje marzenie, podobnie jak budowa sali dla II LO — odpowiedział 
prezydent. Tłumaczył, że trudno pozyskać środki na budowę szkolnych 
sal (łatwiej jest w przypadku hal sportowych), ale zapewnił, że miasto 
będzie szukać takiej możliwości. Zwrócił też uwagę na inne rybnickie 
szkoły, w których powinny się pojawić nowe sale, jak choćby I LO oraz 
na konieczność budowy kolejnych boisk przy szkołach, o co zabiega 
m.in. Meksyk * Wojciech Kiljańczyk (PO) pozytywnie ocenił informację  
o uruchomieniu hot spotów umożliwiających korzystanie w centrum miasta  
z bezprzewodowego internetu. Poparł też wniosek rady dzielnicy Mek-
syk oraz pytał o możliwość zrewidowania planów inwestycyjnych miasta  
w kontekście opinii zasłyszanej podczas śląskiego forum innowacji. Wyni-

ka z niej, że narzucanie potencjalnym inwestorom wizji zagospodarowania 
terenu, który miasto chce sprzedać, przysparza więcej przeszkód niż 
korzyści.  Adam Fudali odpowiedział, że plany zagospodarowania prze-
strzennego są dynamiczne, otwarte i nie narzucają gotowych rozwiązań, 
choć oczywiście miasto kieruje się konkretnymi potrzebami i strategią 
rozwoju Rybnika. Zapewnił też, że w nowym roku nie zabraknie spotkań 
poświęconych rozwojowi przedsiębiorczości, a także poinformował rad-
nego Kiljańczyka, że miasto prowadzi rozmowy z kopalnią Chwałowice  
i prezesem Kompanii Węglowej w sprawie przebudowy drogi przy bramie 
południowej kop. Chwałowice, o którą się dopytywał * Henryk Ryszka 
(BSR) zaproponował, by w mieście odbywały się cykliczne spotkania 
z udziałem parlamentarzystów, bo tematów do dyskusji nie brakuje,  
a Leszek Kuśka (Samorządny Rybnik 2010) dowiedział się, że w tym roku 
odbędzie się przetarg na laptopy dla radnych * Szymon Musioł usłyszał od 
Janusza Kopera, że w chwili obecnej nie ma możliwości wybudowania wiat 
przystankowych na ul. Gotartowickiej, bo nie ma terenów miejskich, na 
których mogłyby powstać. Radny Musioł zapewnił jednak, że mieszkańcy 
są gotowi oddać na ten cel część prywatnych gruntów * Franciszka Kurpa-
nika (PO) ucieszyła naprawa mostku na Nacynie i informacja o remoncie 
ul. Pod Lasem, za co dziękował w imieniu mieszkańców Zamysłowa. 
Wyraził też nadzieję, że uda się doprowadzić do przebudowy wąskiego 
wiaduktu na ul. Wodzisławskiej * Zygmunt Gajda (BSR) obawia się,  
że mieszkańcy dzielnic południowych: Radziejowa, Meksyku czy Chwa-
łowic, będą szukać działek pod budowę domów poza Rybnikiem, dlatego 
proponował, by dokonać zmian w planie zagospodarowania przestrzen-
nego i kiedy tylko to możliwe przekształcać tereny zielone w budowlane. 
Michał Śmigielski wyjaśniał, że to czasochłonna procedura, która może 
potrwać do końca kadencji. Najpierw konieczne są bowiem zmiany  
w studium uwarunkowań poprzedzone jego analizą, a dopiero potem 
można zmienić plan, co również zajmuje sporo czasu * Benedykt Koło-
dziejczyk (PO) sugerował, by mieszkańcy dzielnic południowych budo-
wali domy w Kamieniu i zastanawiał się nad egzekwowaniem przepisów 
związanych z zakazem handlu ulicznego. Prezydent wyjaśniał, że stragany 
w centrum miasta, m.in. przy ul. Raciborskiej w okolicach apteki oraz 
mostu na Nacynie, zgodnie z wymogami, powinny zniknąć. Nie wiadomo 
jeszcze co z handlem w trakcie parafialnych odpustów, bo w tym przypad-
ku kluczowa może się okazać siła tradycji. Kołodziejczyk zaproponował 
też, by BSR „zaadoptował” radnego SR 2010 Leszka Kuśkę, co pozwoli 
prezentować wyłącznie stanowiska klubów działających w radzie, a nie 
pojedynczych radnych * Janusz Koper wyjaśnił radnemu Szafrańcowi, 
że wprawdzie prace na wiadukcie w Wielopolu na ul. Gliwickiej zostały 
zakończone, ale nierówności zostaną poprawione w ramach robót gwa-
rancyjnych. Radny PO proponował też, by wpłynąć na harmonogram 
kursów popularnych „L”, które najczęściej jeżdżą ul. Gliwicką i utrudniają 
życie kierowcom oraz życzył prezydentowi spełnienia wszystkich marzeń 
inwestycyjnych w nowym roku * Michał Śmigielski wyjaśnił Andrzejowi 
Oświecimskiemu (BSR), że nie ma jeszcze terminu rozprawy w sprawie 
oprotestowanego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczącego 
m.in. rejonu ul. Mikołowskiej * Ostatnie posiedzenie roku 2011 zakończył 
Franciszek Kurpanik apelem do radnych: Kończmy już tę sesję. Co złego 
to nie my!                                                                                        WaT, (S)  

•••
Radni podjęli też uchwały w sprawach podania do wiadomości in-

formacji o zamiarze zmiany jednego z paragrafów statutu Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej, zniesienia ochrony dla pomnikowej 
wierzby kruchej rosnącej przy ul. Hallera i uznania za nowy pomnik przy-
rody platanu klonolistnego przy ul. Raciborskiej, a także wprowadzili 
zmiany do uchwały o utworzeniu ośrodka rodzinnej pieczy zastępczej. 
Sprawy te omawiamy szerzej wewnątrz numeru.

Pierwsza w tym roku sesja RM odbyła się 25 stycznia 
(relacja w numerze lutowym).

Kolejną sesję zaplanowano na 22 lutego o 16.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 7



Opinie prezydenta i ugrupowań reprezentowanych w radzie miasta 
o budżecie na 2012 rok

Adam Fudali, prezydent Rybnika
— Jest wiele niewiadomych, które mają swoje 

źródło w kryzysie gospodarczym. Trzeba więc 
było przygotować budżet możliwie najbardziej 
bezpieczny dla miasta i mieszkańców. I to 
nam się udało. W sensie matematycznym to 
największy budżet w historii Rybnika, a przy 
tym zaplanowaliśmy najmniejszy od kilku lat 
deficyt. Blisko 23 proc. wydatków, czyli 160 mln  
zł przeznaczamy na inwestycje.

Po raz pierwszy uchwalając budżet mamy 
pewność, że wkrótce będziemy musieli go zmie-
nić. Chodzi m.in. o 2-procentowy wzrost składki 
rentowej, którego ze względów formalnych nie 
mogliśmy jeszcze uwzględnić.

Są w budżecie zabezpieczone środki na Dni Rybnika, Festiwal Orkiestr Dętych 
„Złota Lira” i na Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie, ale są to imprezy, 
których organizacja stoi na razie pod znakiem zapytania. Jeśli sytuacja finansowa 
miasta będzie trudna i okaże się, że nie stać nas na nie, to zwyczajnie zrezygnujemy 
z ich organizacji.

Miesięczne wynagrodzenie pracowników magistratu i wszystkich jednostek 
miejskich wzrosną w tym roku średnio o 150 zł brutto, ale nie będzie za to wzro-
stu zatrudnienia w miejskich jednostkach. W zamian za wspomnianą podwyżkę 
wynagrodzenia będę wymagał większej wydajności. Jedynym wyjątkiem będzie 
Zarząd Zieleni Miejskiej. Przybędą tam trzy nowe etaty, co wiąże się ze zwiększe-
niem powierzchni terenów, które pielęgnują miejscy ogrodnicy.  

Po kolejnych trzech latach mojej kadencji chcę zostawić finanse miasta w takim 
stanie, by Rybnik było stać na pozyskiwanie kolejnych funduszy z Unii Europejskiej 
na inwestycje, do czego jest potrzebny wkład własny.

Blok Samorządowy Rybnik
Trwający i narastający kryzys gospodarczy 

w krajach Unii Europejskiej oraz w większości 
innych krajów świata stanowi zagrożenie dla 
stabilności finansów naszego państwa. 

Rząd, zobligowany do obniżenia długu 
publicznego, zamierza zrobić to także kosztem 
samorządów lokalnych, choć ich udział w tym 
długu jest stosunkowo nieduży. Robi się to na 
różne sposoby. Tradycyjnie subwencja oświato-
wa jest o wiele za niska w stosunku do potrzeb. 
Arbitralnie, na szczeblu centralnym, negocjuje 
się podwyżki wynagrodzeń nauczycielskich,  
a następnie podwyższa się subwencję oświato-
wą w stopniu niewystarczającym. Oddzielnym 
problemem jest zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przed-
szkolach, które samorządy muszą finansować całkowicie z własnych środków.

Rząd nadal stara się nakładać na samorządy obowiązek realizacji nowych 
zadań, jednak bez zapewnienia niezbędnych środków finansowych (ostatnim 
przykładem jest ustawa o pieczy zastępczej). 

Przygotowywane są zmiany ustawy o finansach publicznych, które sparali-
żują samorządy, a poprzez limitowanie zadłużenia ograniczą ich możliwości 
inwestycyjne. 

W takim otoczeniu ekonomicznym i z takimi perspektywami na najbliższą 
przyszłość został opracowany budżet miasta na 2012 rok. Jest to budżet odpo-
wiedzialny, skrojony na miarę możliwości, które ogranicza nadwyżka operacyjna, 
stanowiąca dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. 
Budżet wyraża wyważony kompromis, uwzględniający zarówno obciążenia 
(głównie podatkowe) akceptowalne przez mieszkańców, jak i konieczność 
zapewnienia sprawnej realizacji wszystkich podstawowych zadań. 

Zrównoważony rozwój miasta i realizacja większości priorytetowych inwe-
stycji, stanowi główne zadanie budżetu. Wydatki majątkowe to ponad 23% 
wydatków budżetowych. 

Pomimo tego jest to budżet optymistyczny, chociaż z całą pewnością jest naj-
trudniejszym w historii odrodzonego samorządu. Klub BSR poprze ten budżet, 
chociaż świadomi jesteśmy, że jest on obarczony wielką niepewnością co do 
wpływu otoczenia, przyszłych zdarzeń ekonomicznych i decyzji politycznych.  
Wiadomo już, że z pewnością czeka nas między innymi wzrost wydatków z tytułu 
podniesienia składki rentowej. Nie wiemy, jakie będą dla samorządów skutki 
uchwalenia budżetu państwa. Obecnie minister finansów proponuje trzy wersje 
o różnej wartości Produktu Krajowego Brutto. Trzeba liczyć się z obniżeniem 
subwencji i dotacji. Z całą pewnością w najbliższych miesiącach budżet Rybnika 
będzie musiał być znacznie zmieniany. Wobec wszystkich tych niekorzystnych 
uwarunkowań, klub BSR jest przekonany, że przy zgodnej współpracy wszystkich 
sił politycznych miasta trudności uda się pokonać. Dlatego radni BSR głosowali 
za przyjęciem budżetu Rybnika na 2012 rok.

Przewodniczący Klubu Radnych BSR
Jan Mura

Platforma Obywatelska
Budżet miasta Rybnika na 2012 rok, nad 

którym przyszło nam się pochylić, można by było 
określić budżetem inwestycyjnej kontynuacji. Nie 
znajdziemy w nim żadnych specjalnych „fajer-
werków”, wszystko co zaproponował prezydent 
radzie miasta, to inwestycje, o których się mó-
wiło jako o tych do zrealizowania „na wczoraj”. 
Swoisty kaganiec założony nie tak dawno przez 
ustawę o finansach publicznych, zaczyna spełniać 
swoją rolę – samorządy nie mogą już ulegać 
pokusie wpisywania do budżetu listy życzeń 
inwestycyjnych. W praktyce były one często nie 
do zrealizowania, ale doraźnie wykorzystywano 
je jako swoisty oręż promocyjno-propagandowy. 
Wydatki bieżące, które w większości obejmują tzw. wydatki sztywne nie pozosta-
wiają za dużego pola manewru na spektakularne inwestycje. Miasto Rybnik będzie 
zatem kontynuowało program remontu najważniejszych szlaków komunikacyjnych, 
być może uda się rozpocząć remont kąpieliska „Ruda”, być może uda się adaptacja 
pomieszczeń dla OPP „Przygoda” i być może uda się zadaszyć targowisko miejskie. 
Ruszy jeszcze kilka mniejszych inwestycji, w tym przynajmniej kilka, zapropono-
wanych przez rady dzielnic naszego miasta. Dobrze, że znalazły się też pieniądze 
na podwyżki dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta.

W czasie intensywnych prac w poszczególnych komisjach radni Platformy 
Obywatelskiej wskazywali na inwestycje dyskusyjne np. rozbudowę budynku 
urzędu miasta – będziemy tutaj jednak również wsłuchiwali się w głosy i argu-
menty pracowników lokalnej administracji samorządowej w sprawie tej inwestycji. 

Cieszy fakt, że przedstawiony projekt budżetu jest projektem urealnionym  
i dlatego zauważamy możliwość realizacji przedstawionych planów. Pragniemy 
wyrazić w tym miejscu nadzieję, iż w czasie tegorocznych poprawek wprowadza-
nych do uchwalonego jeszcze w ub. roku budżetu, prezydent miasta Rybnika 
Adam Fudali będzie unikał praktyki przesuwania zaplanowanych inwestycji 
na kolejne lata. Źle by się stało, gdyby budżet na 2012 rok, stał się budżetem 
nierealizowanych i przesuwanych „od zawsze” zadań. Liczymy na konsekwencję 
we wprowadzaniu planów w życie! Przecież właśnie w 2012 roku mamy zamiar 
zrealizować od lat obiecywane i do dzisiaj nie skończone inwestycje!

Uważamy, że przedstawiony projekt budżetu zasługiwał na aprobatę, dla-
tego klub radnych Platformy Obywatelskiej głosował za przyjęciem uchwały 
budżetowej na 2012 r.

Przewodniczący Klubu Radnych PO 
Piotr Kuczera
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Podatkowe dopłaty
Sporo emocji wśród mieszkańców wzbudziła w drugiej 

połowie 2011 roku sprawa podatkowych dopłat, do których 
wzywały mieszkańców pisma z magistratu. Chodziło o nowe 
decyzje w sprawie podatku od nieruchomości. Cała sprawa była 
jednak dość oczywista.

Wiosną magistracki wydział geodezji zakończył ostatni etap mo-
dernizacji ewidencji gruntów, obejmujący dzielnice: Niedobczyce, 
Niewiadom, Popielów, Smolną, Zamysłów i Zebrzydowice. W ewidencji 
gruntów leżących w granicach tych dzielnic wprowadzono prawie 7 tys. 
zmian, oddających aktualny sposób użytkowania terenu. W kwietniu 
tego roku zmiany nabrały mocy prawnej i od maja właściciele terenów 
powinni już płacić podatek od nieruchomości według aktualnej ewi-
dencji gruntów. W nielicznych przypadkach wymiar podatku zmalał 
i mieszkańcy są informowani o istniejącej nadpłacie. W większości 

przypadków urząd wzywa jednak mieszkańców do uiszczenia więk-
szego podatku niż wynikało to z decyzji podatkowej dostarczonej im 
na początku roku. Zastrzeżenia zgłaszają m.in. ci, którzy już wcześniej 
zapłacili podatek za cały rok. — To ustawa sejmowa rozstrzyga o tym, 
że nowy podatek obowiązuje właścicieli gruntów od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po tym, w którym dokonano zmian w ewidencji 
gruntów i budynków. Skoro zmieniła się podstawa opodatkowania, 
podatek musi zostać naliczony na nowo. Ordynacja podatkowa daje 
nam możliwość naliczenia właściwego podatku trzy, a nawet pięć 
lat wstecz. Podatek ma być naliczony zgodnie ze stanem faktycznym  
i o żadnym działaniu prawa wstecz nie może tu być mowy — wyjaśnia 
Krystian Dziurok, naczelnik magistrackiego wydziału podatków. Bogu-
sław Paszenda, skarbnik miasta, w czasie sesji podatkowej zwrócił uwa-
gę, że osoby mające kłopot z uregulowaniem podatkowych należności 
mogą zwrócić się do urzędu miasta z wnioskiem o przesunięcie terminu 
płatności bądź o rozłożenie ich na raty.                                        (WaT)

Prawo i Sprawiedliwość
W  u b i e g ł y m   r o k u  o b c h o d z i l i -

śmy okrągły  jubi leusz  XX-lecia  sa-
m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o  w  Po l s c e .  
W uroczystej konferencji, która odbyła się z tej 
okazji w Poznaniu, wszyscy jej uczestnicy, włącznie  
z ówczesnym Marszałkiem Sejmu, a obec-
nym Prezydentem Bronisławem Komo-
rowskim, podkreślali że decentralizacja 
władzy i rozwój samorządu, były jednymi  
z największych osiągnięć przemian ustrojowych 
w Polsce!

Czy przez przypadek uczestnicy konferencji, 
mówiąc o rozwijaniu samorządu, używali czasu 
przeszłego? Wygląda na to że nie. Minął kolejny rok, a warunki w jakich działa sa-
morząd uległy istotnemu pogorszeniu! Szczególny niepokój musi budzić tempo,  
w jakim się to dzieje!? Trzeba mieć pełną świadomość, że warunki funkcjonowa-
nia samorządu w istotnym zakresie ustalane są w Warszawie. Polityka cedowania 
zadań na samorządy, bez równoległego przekazywania im środków sprawia,  
iż wiele z nich stanęło na krawędzi bankructwa. Aby nie być gołosłownym odsy-
łam do ostatniego numeru „Wspólnoty”, gdzie są podane konkretne przykłady.

Trzeba głośno o tym mówić, że rząd Platformy Obywatelskiej i Donalda Tu-
ska zmienił tak radykalnie warunki finansowe funkcjonowania samorządu,  że 
mówienie o rozwoju samorządu jest nieporozumieniem. Mamy do czynienia 
z czymś wręcz odwrotnym. Nieudolność rządu Platformy Obywatelskiej i Do-
nalda Tuska niszczy polski samorząd i jego aktywność w pozyskiwaniu środków 
unijnych, hamuje rozwój nie tylko samorządu, ale w efekcie całego naszego 
kraju! Ten rząd, rząd Donalda Tuska, z jednej strony narzuca samorządowi  
i obywatelom „zaciskanie pasa”, a z drugiej „lekką ręką” oddaje się 6 miliardów 
euro z rezerw państwa na ogólnoeuropejską zrzutkę antykryzysową. Warto tu przy-
pomnieć, że kiedy św. pamięci Andrzej Lepper proponował uruchomienie rezerw 
państwowych na aktywizację polskiej gospodarki, to ci sami, którzy dzisiaj oddają 
te pieniądze unii, uśmiechali się ironicznie i pukali w czoło!? Wiem, że te uwagi 
zabolą naszych kolegów z Platformy, ale to ich rząd, ich prezydent i również ich 
odpowiedzialność, dlatego zachęcam do chwili refleksji nad treścią tej wypowiedzi.  

Budżet Miasta Rybnika który jest rocznym planem dochodów i wydatków 
uchwalanym przez radę miasta na rok budżetowy i powinien być dla naszego 
miasta podstawą działalności w całym roku budżetowym, jest ściśle powiązany  
z decyzjami na szczeblu państwowym i dlatego naświetlenie uwarunkowań  
w jakich jest tworzony, uważam za niezbędne. Inicjatywa w sprawie sporządzenia 
projektu budżetu przysługuje wyłącznie prezydentowi i to on odpowiada za jego 
wykonanie. Ale również lokalni działacze, radni, oraz zwykli obywatele dzieląc 
się swoimi pomysłami, lepszymi lub gorszymi podpowiadają prezydentowi:  
co, gdzie i kiedy trzeba realizować, aby jakość naszego codziennego życia ulegała 
stałej poprawie. To, że tak się dzieje, mimo różnych problemów, jest widoczne na 
każdym kroku. 

Budżet na 2012 r. to przede wszystkim kontynuacja rozpoczętych zadań i dalszy 
rozwój naszego miasta. To tradycyjnie budżet odważny i rozważny. Wskaźniki za-
dłużenia mieszczą się  w bezpiecznych granicach, określonych ustawą o finansach 
publicznych. Wszystkie komisje działające przy radzie miasta oraz Regionalna 
Izba Obrachunkowa wydały pozytywne opinie o projekcie budżetu. Celem tego 
budżetu, tak jak i poprzednich, jest stała poprawa jakości życia rybniczan. Głę-
boko wierzymy, że realizacja nowych zadań wpisanych do tego budżetu będzie 
kolejnym krokiem w realizacji tego celu. 

Jako koalicjant będziemy wspierać prezydenta miasta w realizacji tego budże-
tu. Liczyliśmy również na poparcie projektu budżetu przez radnych Platformy 
Obywatelskiej i cieszy nas, że stało się to faktem. To dobry znak i liczymy na 
kontynuację takiego sposobu myślenia o naszych sprawach lokalnych. 

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości poparł przedłożony projekt uchwały 
budżetowej Miasta Rybnika na rok 2012. 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS 
Stanisław Jaszczuk

Samorządny Rybnik 
Przedstawiony budżet na 2012 r. zapewnia 

stabilność finansową miasta. Prezydent, mając 
na uwadze zapowiedź rządowych oszczędności 
związanych z kryzysem europejskim, starannie 
i ostrożnie zaplanował wydatki, zachowując 
finansowanie najważniejszych zadań inwe-
stycyjnych. W budżecie zakłada się realne 
dochody, a planowany deficyt zamykający się 
w kwocie 68 mln. zł jest niższy w porównaniu 
z ubiegłymi latami. 

Analizując wydatki na 2012 r. uwagę zwra-
cają dopłaty miasta do zadań administracji 
rządowej w wysokości 3 mln, a do działalności 
oświatowej – ponad 32 mln zł. Miasto pokryje także różnicę pomiędzy dochodami 
uzyskiwanymi z tytułu czynszów za mieszkania, a kosztami Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w wysokości 9,7 mln. W transporcie zbiorowym dopłaty wyniosą  
11 mln zł i są związane z ochroną mieszkańców przed wysokimi kosztami prze-
jazdów. Planowany jest również wzrost wynagrodzeń pracowników wszystkich 
jednostek organizacyjnych miasta. Większość zadań inwestycyjnych jest realizowana 
przy udziale  środków unijnych.

Budżet zapewnia dalszy rozwój miasta, dokończenie rozpoczętych inwestycji, 
utrzymanie administracji, edukacji, sportu i komunikacji, remonty w szkołach  
i przedszkolach, budowę dróg, chodników, oświetlenie ulic, utrzymanie skwerów 
i zieleńców, placów zabaw, czystości w mieście. Z ostrożnością planuje się nowe 
inwestycje. Dlatego głosowałem za przyjęciem projektu budżetu miasta na 2012 r.

Leszek Kuśka

Redakcja nie ingerowała w treść opinii.
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Zachęcam wszystkich Rybniczan, także tych zameldowanych w innych gminach, 
do składania deklaracji PIT (rozliczenie roczne podatku dochodowego) w Urzędzie 
Skarbowym w Rybniku. W ten sposób mogą Państwo mieć realny wpływ na wysokość 
dochodów budżetu Miasta, gdyż część tego podatku, trafiającego generalnie do bu-
dżetu państwa zasila również budżet miasta. W ten sposób przyczynicie się Państwo do 
poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców Rybnika, bo zwiększone dochody 
pozwolą na finansowanie dalszego rozwoju naszego Miasta.

Adam Fudali, prezydent Rybnika

Miasto w skrócie

1 stycznia weszła w życie nowelizacja 
Ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, która wkrótce zrewolucjo-
nizuje gospodarkę śmieciową w miastach  
i miasteczkach.

Zmiany nie nastąpią jednak od razu. Gminy 
mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego sys-
temu gospodarowania odpadami komunalny-
mi. Najpóźniej 1 lipca 2013 odpowiedzialność 
za odpady wytworzone przez mieszkańców 
przejmą miasta i gminy, które do tego czasu 
muszą zorganizować na nowo system wywozu 
i zagospodarowania śmieci. W przypadku 
Rybnika to magistrat ustali stawki opłat śmie-
ciowych. Te, co ważne, będą takie same dla 
wszystkich mieszkańców i osób przebywają-
cych w Rybniku, niezależnie od dzielnicy i od 
tego czy mieszkają w domu jednorodzinnym, 
kamienicy czy w osiedlowym bloku. Wysokość 
opłaty będzie też niezależna od tego jaka firma 
będzie wywozić na składowisko nasze śmieci. 

Mniej zapłacimy na pewno za śmieci posegre-
gowane, a rozwiązanie problemu selektywnej 
zbiórki śmieci w budynkach wielorodzinnych  
i na osiedlach będzie z pewnością jednym z naj-
trudniejszych problemów, z którymi przyjdzie 
się uporać wprowadzając w życie nową ustawę.

Wszystko wskazuje na to, że w Rybniku 
nowe śmieciowe porządki zostaną wprowa-
dzone z początkiem lipca 2013 roku. Opłaty 
śmieciowe miasto może jednak naliczać na 
kilka sposobów, uzależniając wysokość stawek 
od liczby mieszkańców lub od powierzchni 
nieruchomości albo od ilości zużytej wody. 
Szukając optymalnego rozwiązania urzędnicy 
zdecydowali się na konsultacje społeczne i na 
stronie internetowej magistratu pojawiła się 
śmieciowa ankieta, w której do końca stycznia 
mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w sprawie 
metody obliczania stawek opłaty śmieciowej. 
W wersji papierowej ankieta jest dostępna  
w kancelarii urzędu.                               (WaT)

w Za projekt „Rybnicka edukacja osób 
niepełnosprawnych drogą do sukcesu” 
Rybnik został wyróżniony w konkursie 
„Samorządowy lider zarządzania” 2011 r. 
w dziedzinie oświaty w kategorii dużych 
miast. Konkurs zorganizował Związek 
Miast Polskich, wspólnie ze Związkiem 
Powiatów Polskich i Związkiem Gmin 
Wiejskich RP oraz ministerstwem spraw 
wewnętrznych i administracji. 

w Oceniano skuteczność i efektywność 
skarbówek. Czwarte miejsce w klasyfikacji 
generalnej i szóste w kategorii najbardziej 
efektywnych dużych urzędów zajął Urząd 
Skarbowy w Rybniku. Ranking opracował 
Dziennik Gazeta Prawna pod patronatem 
Ministerstwa Finansów. Nagrody wręczo-
no 20 grudnia w Pałacu Prymasowskim 
w Warszawie, a dyplom uznania odebrał 
Ireneusz Lepiarczyk, naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Rybniku.

w Z początkiem stycznia na ulice Rybnika 
wyjechały trzy nowe autobusy – mercedes 
conecto. Kursują na linii 46 łączącej Bo-
guszowice ze szpitalem w Orzepowicach. 
Pojazdy Dolnośląskich Linii Autobusowych 
są przyjazne dla środowiska oraz pasaże-
rów, bo posiadają klimatyzację. Wcześniej, 
29 grudnia autobusy pokazano na dworcu 
komunikacji miejskiej. 

w Straż Miejska jako jedyna w Polsce zaczy-
na korzystać z mobilnej kamery. Można 
ją montować na samochodzie, ale też  
w lasach czy na placach zabaw. Kosztowa-
ła 24 tys. zł, a mobilny system monitoringu 
ma przeciwdziałać m.in. dewastacjom 
i powstawaniu dzikich wysypisk śmieci. 

w W połowie grudnia zakończyła się II akcja 
charytatywna „Podaj łapę”, której celem 
była pomoc podopiecznym schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Rybniku. Dzięki za-
angażowaniu Dom Kultury w Niedobczycach 
i herbaciarni White Monkey zebrano koce, 
ręczniki, suchą karmę dla psów i kotów, 
smycze, obroże, miski i zabawki dla zwierząt, 
a także budę dla psa. Akcję zainicjowała 
Paulina Szojer-Walo w Klubie Energetyka, 
gdzie w listopadzie ruszyła zbiórka połą-
czona z występami artystycznymi. Później 
przyłączyły się do niej DK i herbaciarnia oraz 
osoby, którym nie jest obojętny los zwierząt.

w 20 stycznia Bractwo Kurkowe z Rybnika 
zorganizowało tradycyjne brackie spotka-
nie noworoczne, w czasie którego pod-
sumowano miniony rok i zaplanowano 
bieżący. Członkom zespołu realizującego 
akcję „Motocykl ratowniczy dla Rybnika” 
wręczono upominki. 

A p e l  p o d a t k o w y

Wszystko wskazuje na to, że konieczna będzie kolejna rozbudowa urzędu miasta. 
— Problem jest poważny. Nowych zadań, którymi jako samorząd jesteśmy obciążani przybywa 

od pięciu lat. By im podołać, musimy nieraz tworzyć nowe miejsca pracy, a urząd miasta nie jest 
z gumy. Warunki pracy wielu urzędników są trudne i obawiam się, że niektóre zastosowane przez 
nas rozwiązania Państwowa Inspekcja Pracy mogłaby zakwestionować — mówi prezydent Adam 
Fudali. Jak dodaje, stworzenie kolejnych urzędniczych etatów wymusi nałożony na gminy 
obowiązek zrewolucjonizowania gospodarki śmieciowej. Magistratowi jest też potrzebna nowa 
serwerownia z prawdziwego zdarzenia, co jest związane m.in. z budową światłowodowej sieci 
szerokopasmowej.

Jak będzie wyglądać powiększanie urzędu jeszcze nie wiadomo. Jednym z pomysłów jest 
zagospodarowanie parkingu za jego nową częścią. Konkretnych rozwiązań jeszcze nie wybrano. 
Obecnie w magistracie, nie licząc praktykantów, pracuje 385 osób.

Wiadomo natomiast, że na potrzeby Zarządu Zieleni Miejskiej zostanie zaadaptowany 
należący do miasta budynek dawnej palarni kawy w sąsiedztwie targowiska. Tam też miałoby 
się również znaleźć miejsce dla pracowników urzędu zajmujących się gospodarką śmieciową.

Pod znakiem zapytania stoi też przeprowadzka Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z obecnej 
siedziby przy ul. 3 Maja do budynku przy ul. Białych. Jak mówi prezydent Fudali, stanie się ona 
faktem dopiero wtedy, gdy miastu uda  się sprzedać rozległą działkę między ulicami 3 Maja  
a Miejską, która pełni dziś rolę miejskiego parkingu. 

(WaT) 

Śmieci po nowemu

Za ciasny urząd
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Taryfy bez windykacji
Dyskutowana od dwóch miesięcy sprawa rzekomego wliczania przez Przed-

siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku kosztów windykacji do opłaty 
abonamentowej, a podnoszona na jednej z sesji rady miasta przez radną Monikę 
Krakowczyk-Piotrowską znalazła swoje wyjaśnienie. 

Jak zapewnia prezydent Adam Fudali, taryfy opłat za wodę i odbiór ścieków są w PWiK 
opracowywane prawidłowo. — Do opłaty abonamentowej nie są i nigdy nie były wliczane 
koszty windykacji. Powstające w toku egzekucji koszty sądowe i komornicze, księgowane 
jako koszty pozaoperacyjne, są egzekwowane bezpośrednio od dłużników PWiK. Odręb-
ną pozycją kalkulacyjną taryf są natomiast należności nieregularne tzw. wierzytelności 
nieściągalne — wyjaśnia prezydent Fudali.

Jak się okazało, powodem całego zamieszania była nieprecyzyjna informacja, która 
pojawiła się na stronie internetowej rybnickich wodociągów. We wrześniu w jej dziale FAQ 
w odpowiedzi na jedno z pytań niefortunnie użyto określenia „windykacja”. Odpowiedź 
na tamto pytanie została już poprawiona, a nawet rozszerzona.                            (WaT)

w Po krótkiej przerwie wznawia swo-
ją działalność Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości. Obecnie znajduje się  
w budynku Uniwersytetu Śląskiego przy ul. 
Rudzkiej 13a. Ma ułatwić młodym ludziom 
start w biznesie poprzez innowacyjny spo-
sób prowadzenia firmy bez konieczności 
zakładania własnej działalności gospo-
darczej. Ogranicza to koszty, biurokrację 
oraz ryzyko dla początkujących przedsię-
biorców i pozwala im skoncentrować się 
na rozwijaniu swojego biznesu. Koordy-
natorem AIP w Rybniku jest Mirosława 
Kiljańczyk. (szczegóły www.aipslask.pl)

w Krótko przed świętami na gościnne 
występy przyjechali do Rybnika dwaj 
23-letni złodzieje z Czech. W nocy z 20 
na 21 grudnia włamali się do czterech 
samochodów zaparkowanych na ulicach 
Gliwickiej, Chrobrego i Św. Józefa, a ich 
łupem padła nawigacja samochodowa, 
laptop oraz mundur strażnika miejskie-
go. 21 grudnia ok. 5.20 na ul. Hallera 
dwóch młodzieńców z dużym plecakiem 
zauważył patrol policji. W plecaku mieli 
przedmioty skradzione z samochodów. 
Teraz grozi im nawet dziesięć lat więzienia.

w 23 grudnia w sąsiedztwie ekonomika 
otwarto dla łyżwiarzy sezonowe sztucz-
ne lodowisko, które jest jedyną zimową 
atrakcją miasta. Ceny biletów takie, jak 
w ubiegłym roku – dzieci i młodzież 
za 75-minutową sesję płacą trzy złote, 
dorośli cztery. Między świętami a sylwe-
strem dzieci przez większą część dnia 
mogły korzystać ze ślizgawki za darmo. 
Jeśli aura pozwoli (warunek: temperatury 
poniżej 10°C) lodowisko będzie czynne 
do 4 marca.  

w Okres świąt Bożego Narodzenia i sylwester 
minął w mieście względnie spokojnie.  
W sylwestra i w pierwszym dniu 2012 roku 
odnotowano pięć kolizji i jeden wypadek, 
zawiniony przez 19-letniego rybniczanina. 
31 grudnia ok. 14 na ul. Boguszowickiej stra-
cił on panowanie nad oplem astrą i uderzył 
w opla vectrę. Młody kierowca i jego dwaj 
18-letni pasażerowie z ogólnymi obrażenia-
mi ciała trafili do szpitala. Zatrzymano też 
trzech nietrzeźwych kierujących. W noc syl-
westrową policjanci interweniowali aż 123 
razy. Na ogół były to awantury domowe i nie 
tylko wywołane w większości przypadków 
przez pijanych mężczyzn. Osiem osób po-
licjanci zatrzymali do wytrzeźwienia; sześć 
trzeźwiało na rybnickiej komendzie, po jed-
nej przewieziono do komend w Zabrzu i w 
Żorach. Dyżurny odebrał też kilka zgłoszeń 
w sprawie zbyt głośnej muzyki u sąsiadów.

W przedostatni piątek stycznia na ścia-
nie frontowej Teatru Ziemi Rybnickiej 
zamocowano ważący blisko cztery tony le-
dowy telebim o powierzchni ponad 40 m2. 

To największy i bez wątpienia najbardziej 
widoczny element realizowanego przez ma-
gistrat unijnego  projektu „Kultura.rybnik.eu. 
Na telebimie, a także na 17 dużo mniejszych, 
40-calowych monitorach LCD zainstalowanych 
m.in. w domach kultury, urzędzie miasta czy 
na pływalniach, będą się pojawiały zapowiedzi 
najciekawszych imprez kulturalnych i artystycz-
nych odbywających się w Rybniku. Z nowych 
możliwości reklamowych mogą bezpłatnie 
korzystać podmioty prywatne, organizujące 
np. w swoich lokalach koncerty, recitale czy 
spotkania autorskie oraz placówki kultury (bez 
wymieniania sponsorów). Realizujący projekt 
wydział promocji i informacji magistratu już 
zbiera takie informacje (kontakt, tel. 32 43 
92 300). Parametry, według których należy 

przygotować spoty reklamujące rybnickie wy-
darzenia kulturalne, znaleźć można na stronie 
www.rybnik.eu.

Telebim i jego montaż kosztował prawie 300 
tys. zł. Wartość całego projektu to 1,9 mln zł, ale 
ponad 1,6 mln pokryje unijne dofinansowanie. 
Telebim zostanie uruchomiony po wpięciu 
go do systemu i po jego skonfigurowaniu. 
Optymalny obraz w jakości HD będzie można 
oglądać spoglądając na niego z Placu Wolności. 

•••
Trwają przygotowania do instalacji sieci 

hot-spot, umożliwiającej korzystnie z bez-
przewodowego internetu na rybnickim rynku 
i placu Wolności. Zakończyły się konsultacje 
społeczne, teraz miasto czeka na wytyczne 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który 
m.in. określi szybkość transferu. Inwestycja 
jest prowadzona w ramach projektu „Miejska 
sieć szerokopasmowa”. 

(WaT) 

Telebim na teatrze
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Urządzenie zamontowa-
no przy użyciu specjali-
stycznego dźwigu
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Miasto w skrócie
w Siedem kobiet i ich 15 dzieci spędziło 

święta Bożego Narodzenia w przytulisku 
działającym w ramach Ośrodka Interwen-
cji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chro-
brego. Pięć kobiet ze swymi pociechami 
spędziło tam również wieczór wigilijny. 
Przedwigilijne spotkanie z udziałem perso-
nelu ośrodka i jego podopiecznych odbyło 
się 21 grudnia. W jego trakcie mieszkające 
w przytulisku kobiety i ich dzieci wystawiły 
przygotowane przez siebie jasełka.

w 29 grudnia przed południem do drzwi 
domu zakonnego urszulanek zapukała 
kobieta w wieku ok. 30-40 lat i zostawi-
ła zakonnicom opatulonego kocykiem 
noworodka-dziewczynkę. Nie chciała 
powiedzieć, jak się nazywa, zdradziła 
tylko, że dziecko urodziła w mieszkaniu 
ledwie kilka godzin wcześniej. Poszu-
kiwania anonimowej matki rozpoczęła 
wkrótce policja. Gdy dotarła do kobiety 
mieszkającej poza Rybnikiem, ta zadekla-
rowała zrzeczenie się praw rodzicielskich. 
Po krótkim pobycie w rybnickim szpitalu, 
za sprawą Ośrodka Rodzinnej Pieczy Za-
stępczej w Rybniku dziewczynka trafiła 
już do rodziny zastępczej pełniącej rolę 
pogotowia rodzinnego.

w Prawdopodobnie w połowie roku ryb-
nicki Urząd Celny przeprowadzi się  
z budynku urzędu skarbowego przy  
Pl. Armii Krajowej do swej nowej siedzi-
by przy ul. Włościańskiej w Kłokocinie.  
22 grudnia Izba Celna w Katowicach kupi-
ła biurowiec zajmowany do tej  pory przez 
DB Schenker Rail Rybnik S.A., następcę 
znanego przedsiębiorstwa  PTKiGK Rybnik. 
Czterokondygnacyjny biurowiec ma 1838 
m2 powierzchni użytkowej, a w jego piw-
nicach znajduje się schron dla 121 osób. 
Docelowo będą tam pracować 123 osoby.

w Ks. Rafał Śpiewak, duszpasterz akademicki 
odprawił pierwszą pasterkę w kościółku 
akademickim na górce. Wzięło w niej 
udział ponad 100 osób. Część z nich 
posłuchała duszpasterza i przebrała się 
za pastuszków. Po pasterce przy ognisku 
rozpalonym przez harcerzy śpiewano 
kolędy. Z kolei w kościele Matki Boskiej 
Bolesnej, nazywanym „starym”, pasterkę 
koncelebrował ks. bp. Gerard Bernacki, 
emerytowany biskup pomocniczy archi-
diecezji katowickiej. 

w Rafał Zerzon (57 cm i 3640 g) to pierwszy 
rybniczanin, który w 2012 roku przy-
szedł na świat w szpitalu wojewódzkim  
w Orzepowicach. To pierworodny syn 
Henryki i Krzysztofa; urodził się w niedzielę 
1 stycznia o 15.

Wprawdzie w styczniu zima przypomniała nam o swoim istnieniu, ale śnieg i spa-
dająca poniżej zera temperatura nie stanowiła dla drogowych inwestycji wielkiego 
zagrożenia – wykonywane są te roboty, na które pozwalają warunki atmosferyczne.

  Trwa modernizacja ul. Wodzisławskiej w ciągu Drogi Krajowej 78. Aktualnie bu-
dowana jest kanalizacja deszczowa, w związku z czym na odcinku od ul. Konarskiego do 
granicy z Radlinem wprowadzony został ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. 
Na innych odcinkach robót kanalizacyjnych ruch jest wprawdzie dwukierunkowy, ale wy-
stępują zwężenia drogi. Jest ona przejezdna, ale kierowcy powinni zachować szczególną 
ostrożność. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec listopada br., a wykonawcy 
deklarują, że zostanie on dotrzymany.

  Prace trwają również na ul. Żorskiej (Droga Wojewódzka 935). I tu budowana jest 
kanalizacja deszczowa, w związku z czym na drodze może być wprowadzany okresowo 
ruch wahadłowy, regulowany sygnalizacją świetlną lub przez osobę kierującą. Wykonawcy 
zapewniają, że nie tylko dotrzymają terminu zakończenia robót, który mija pod koniec 
roku, ale że inwestycja będzie gotowa szybciej.

    
  Remontowany jest również inny odcinek DW 935, w ciągu ul. Raciborskiej. Aktual-

nie trwają prace kanalizacyjne i nadal od centrum w kierunku Raciborza obowiązuje ruch 
jednokierunkowy. Zakończenie prac planowane jest na połowę br.

  Utrudnienia w ruchu występują również z powodu remontu ul. Podmiejskiej, na 
którą wjazd od ul. Gliwickiej jest zamknięty, a objazd poprowadzono ul. Rudzką. 
Zwężenie jezdni mostu na Rudzie w ciągu ul. Podmiejskiej powoduje wprawdzie spowol-
nienie ruchu w okolicy ronda ER, ale jest niezbędne ze względu na zły stan techniczny 
tego obiektu. Chodzi o to, by nie dopuścić do spotkania się na nim dwu ciężkich pojazdów 
i nie nadwyrężać konstrukcji mostu, którego przebudowa, a właściwie budowa nowego, 
jest planowana.    

 Późne pojawienie się zimy i jej łagodny przebieg (przynajmniej do momentu oddania 
„GR” do druku) pozwoliły na zakończenie robót drogowych przewidzianych na rok 
2011, na które miasto pozyskało dodatkowe środki pomocowe w wysokości prawie  
15 mln zł. W przypadku niezrealizowania tych robót do końca roku, pieniądze by przepadły. 
Dodajmy, że nie było to zadanie łatwe, gdyż decyzja o przyznaniu środków zapadła latem, 
a pierwsze umowy z wykonawcami podpisano z początkiem września ub. roku. Dodatkowe 
środki pozwoliły na zakończenie m.in. remontu ulic Budowlanych i Niepodległości oraz 
planowaną na 2011 r. modernizację kolejnych odcinków ul. Raciborskiej i Podmiejskiej.

(r)
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Remontowana ul. Podmiejska jest od dłuższego czasu zamknięta od ul. Gliwickiej
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— W minionym roku remontowaliśmy m.in. 
ul. Raciborską i układaliśmy asfalt na nowym 
odcinku obwodnicy. Obecnie remontujemy ul. 
Podmiejską. Ale prowadzimy też działalność 
charytatywną. W ubiegłym roku przekazaliśmy 
świąteczne paczki rybnickim rodzinnym domom 
dziecka, a w tym ufundowaliśmy telewizor  
i odtwarzacz DVD dla Domu Dziecka. Wspar-
cie szpitala podpowiedział nam Janusz Koper, 
pełnomocnik prezydenta miasta, z którym stale 
współpracujemy. To urządzenie kosztowało 
blisko pięć tysięcy złotych, ale na pewno nie jest 
to nasze ostatnie słowo, bo chcemy pozostać w 
Rybniku na dłużej; zatrudniamy zresztą również 
rybniczan — mówi Jacek Herman, dyrektor 
istniejącego od pięciu lat rybnickiego oddziału 
firmy Eurovia Polska.

Z kolei sprzęt do laseroterapii przekazała 
szpitalowi firma Vacat z Zebrzydowic. — Od 
dziś mamy nowy sprzęt nowej generacji. Stare 
urządzenie odmawiało już posłuszeństwa. 
Różnica jest taka jak między „małym” fiatem, 
a mercedesem. To sprzęt do terapii ultradźwię-
kowej, który działa przeciwbólowo i przeciwza-
palnie, a pacjentów nam nie brakuje bo jako 

dział dzienny czynny od 7 do 16 obsługujemy 
pacjentów szpitalnych, leżących na oddziałach, 
ale przede wszystkim pacjentów dochodzących, 
którzy stanowią 95 proc. naszych klientów.  
W ciągu dnia wykonujemy ok. 250 zabiegów. 
Jeden trwa ok. siedmiu minut, ale seria dla 
jednego pacjenta składa się zazwyczaj z dzie-
sięciu takich zabiegów —  informuje fizjote-
rapeutka Dagmara Staniucha. — Kontrakt  
z Narodowym Funduszem Zdrowia mógłby być 
większy, ale to bariera, której nie jesteśmy w sta-
nie pokonać. Dlatego osoby ze skierowaniem 
od specjalisty, które zjawiają się u nas, muszą 
nieraz czekać na zabiegi nawet pięć, sześć 
miesięcy. Oczywiście w sytuacjach wyjątko-
wych, jeśli tak zdecyduje lekarz, pacjent może 
rozpocząć kurację w ciągu kilku dni — mówi  
szefowa działu rehabilitacji Zuzanna Szwe-
blik. Jak mówi, w połowie przypadków pra-
cujący tu fizjoterapeuci zajmują się zmianami 
zwyrodnieniowymi u pacjentów w podeszłym 
wieku, drugą połowę pacjentów stanowią 
osoby młodsze po różnego rodzaju urazach 
i złamaniach. 

(WaT)

w Bezdomna kobieta bez dokumentów była 
pierwszą osobą, która trafiła z Rybnika do 
izby wytrzeźwień w Bielsku-Białej i otwo-
rzyła w ten sposób rachunek magistratu. 
Policjanci zamroczoną alkoholem kobietę 
zawieźli tam już w noc sylwestrową. 
Przypomnijmy, że do końca 2011 roku ulu-
lani delikwenci byli przez policję lub straż 
miejską zawożeni do izby wytrzeźwień  
w Tychach, ale od nowego roku magistrat 
współpracuje z tańszą dla miasta izbą  
w Bielsku-Białej. Za każdą trzeźwiejącą 
tam osobę magistrat zapłaci 100 zł.

w Magistratowi nie udało się rozpocząć 
nowego roku korzystną dla budżetu 
transakcją. Czwarty przetarg na sprzedaż 
dwóch działek przy Obwiedniej Północnej 
w sąsiedztwie Carrefoura zakończył się tak, 
jak trzy poprzednie – mimo, że lokalizacją 
tą interesuje się jedna z sieci handlowych 
nie złożono ani jednej oferty. Można tylko 
przypuszczać, że inwestor czeka na kolejny 
przetarg i obniżenie ceny wywoławczej. 
Następny przetarg jeszcze w tym roku.

w  Od 28 grudnia ubiegłego roku w racibor-
skim więzieniu przebywa znany rybnicki 
ginekolog Andrzej K., którego za blisko 
100 nielegalnych aborcji sąd skazał pra-
womocnym wyrokiem na cztery i pół 
roku więzienia. Na poczet kary zaliczono 
mu jednak blisko półtoraroczny okres 
tymczasowego aresztowania i jeśli lekarz 
nie zostanie przedterminowo zwolniony, 
będzie przebywał za kratkami do 6 listo-
pada 2014 roku. 10 stycznia Andrzej K. 
wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyż-
szego, ale sam ten fakt nie zawiesza już 
wykonania kary.

w W piątek 13 stycznia w ratuszu odbyło 
się tradycyjne noworoczne spotkanie 
członków Izby Przemysłowo-Handlowej 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.  
W jego trakcie Adam Fudali, prezydent 
miasta i Andrzej Żylak, prezes izby wrę-
czyli jej firmowe wyróżnienia. Honorowe 
medale odebrali przedstawiciele przed-
siębiorstw i zakładów obchodzących  
w tym roku 25-, 20-, 15- i 10-lecie. Pirami-
dę Wiedzy Fachowości i Przyjaźni odebrał 
m.in. prof. Andrzej Karbownik, rektor 
Politechniki Śl. w Gliwicach.

w Rozpoczęła się przebudowa poczekalni 
dworca autobusowego komunikacji miej-
skiej przy ul. Budowlanych. Z tego powodu 
od początku roku nieczynny jest zlokali-
zowany tam punkt doładowań e-karty. 
Modernizacja dworca ma się zakończyć 
w połowie marca. 

Drogowcy pomogli szpitalowi

System elektronicznej karty miejskiej 
rozbudowano o nową funkcję.

Do uruchomionego w 2011 r. systemu doła-
dowania e-karty przez internet (SDK) dodano 
możliwość doładowania elektronicznej port-
monetki (e-portmonetki). Z SDK można ko-
rzystać poprzez stronę www.ekarta.rybnik.eu. 
By to zrobić, trzeba się 
najpierw zalogować do 
systemu podając numer 
e-karty, w przypadku e-
karty na okaziciela albo 
numer e-karty i numeru 
PESEL użytkownika, 
gdy posiadamy e-kartę 
imienną. Po wybraniu rodzaju doładowania 
(e-biletu lub e-portmonetki) musimy dokonać 
przelewu bankowego za wybraną usługę. Gdy 
nasza wpłata zostanie zaksięgowana, otrzy-
mamy powiadomienie na wskazany przez nas 
adres e-mail o możliwości przeniesienia opła-
conej usługi na e-kartę. Operacji przeniesienia 
można dokonać:
• w domu na komputerze, wyposażonym  

w czytnik kart stykowych, 
• w telecentrum lub w infokiosku,
• w punktach sprzedaży biletów okresowych 

(Miejskie Punkty Sprzedaży – MPS). 
Z usługi e-portmonetki może skorzystać 

każdy użytkownik dowolnej e-karty. W celu 

ułatwienia obsługi wszystkie e-karty wydane 
po 1 kwietnia 2010 r. posiadają aktywną usługę 
e-portmonetki. Użytkownicy kart wydanych 
przed tą datą muszą dokonać aktywacji 
e-portmonetki w kasie Zarządu Transportu 
Zbiorowego na Pl. Wolności. Aktywacja nie 
wymaga podpisania żadnej umowy czy wy-

pełnienia wniosku. 
Uproszczenie pro-
cedury uruchamiania 
usługi e-portmonetki 
wiąże s ię jednak  
z brakiem możliwości 
zwrotu środków na 
niej zgromadzonych. 

Środki zgromadzone na e-portmonetce można 
wykorzystać na:
• zakup biletów komunikacji miejskiej zarówno 

w MPS-ach jak i w autobusie w kasowniku 
umieszczonym najbliżej kierowcy,

• opłacanie postoju samochodu w parkoma-
tach,

• opłacenie innych usług udostępnionych  
w ramach poszczególnych MPS-ów.
Szczegółowy opis obsługi systemu doła-

dowania e-karty jest zawarty w podręczniku 
użytkownika, który wraz z innymi informacjami 
dotyczącymi karty miejskiej można znaleźć na 
stronie www.ekarta.rybnik.eu.

(WaT)

Doładuj sobie 
e-portmonetkę

Okres świąt Bożego Narodzenia sprzyja dobroczynności. Tuż przed ostatnimi świę-
tami dwie firmy budujące w Rybniku drogi przekazały działowi rehabilitacji szpitala 
wojewódzkiego w Rybniku Orzepowicach specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, służący 
przede wszystkim do uśmierzania bólu.
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Rok 2011 w liczbach

Rybniczanie
Miniony rok był kolejnym, w którym nas, rybniczan znów ubyło. W ostatnim dniu 2011 roku Rybnik liczył 

136.506 mieszkańców; rok wcześniej było ich jeszcze 137.127. W ubiegłym roku urodziło się 1.413 rybniczan, 
a 1.247 zmarło. W 2010 urodziło się 1.575 zaś zmarło 1.197 rybniczan. 

W ostatnim dniu ubiegłego roku najwięcej było oczywiście mieszkańców w wieku produkcyjnym (18-65 
lat) – 94.829, a potem przedprodukcyjnym (0-17 lat) – 24.599. Najmniej liczną grupę stanowią rybniczanie 
mający więcej niż 65 lat; tych było 17. 078. To w tej grupie wiekowej największą przewagę mają kobiety. 
Na koniec ubiegłego roku było ich 10.312, podczas gdy mężczyzn tylko 6.766. Tylko w najmłodszej grupie 
niewielką przewagę (12.589 : 12.010) mają mężczyźni, a właściwie jeszcze chłopcy.   

Największe dzielnice: Maroko-Nowiny – 19.801 mieszkańców, Niedobczyce – 12.642 i Boguszowice-Osiedle 
– 11.659; najmniejsze: Stodoły – 599 i Grabownia – 731 i Chwałęcice – 1.783.

W 2011 roku w rybnickim USC zarejestrowano 1632 narodziny, czyli zdecydowanie mniej niż w roku 
poprzednim, kiedy to odnotowano ich 1875. Zawarto też mniej, bo 918, małżeństw (w 2010 r. – 1041).

Pocieszający jest fakt, że w 2011 r. rozpadło się mniej małżeństw – rozwodem zakończyło się 287 związ-
ków (w 2010 było ich 307). W ubiegłym roku 186 par świętowało jubileusze złotych godów, 20 małżeństw 
przeżyło wspólnie 60 lat, a trzy pary mogły pochwalić się 65-letnim stażem! Ostatnimi małżonkami, którzy 
w grudniu ubiegłego roku świętowali Żelazne Gody byli Elfryda i Wilhelm Biały. W 2011 r. pięciu rybnickich 
seniorów świętowało setne urodziny, jedna z mieszkanek miasta obchodziła 103, a dwoje rybniczan – 104 
urodziny. Dobra kondycja seniorów nie przekłada się, niestety, na kolejne urzędnicze statystyki – w rybnickim 
USC odnotowano więcej zgonów – w 2011 było ich 1418, w 2010 – 1398.

Kopalnie
W minionym roku pod Rybnikiem fedrowały trzy kopalnie: Chwałowice, Marcel i Rydułtowy-Anna. Najinten-

sywniej rybnicka kopalnia Chwałowice – wokół dzielnicy Chwałowic, a także pod Meksykiem i Radziejowem. 
Marcel kopał pod Niedobczycami (rejon ul. Związkowej), zaś Rydułtowy-Anna na granicy Niewiadomia i Radlina. 
Ta ostatnia kopalnia w połowie roku zamierza uruchomić tam nową ścianę i wtedy będzie wybierać węgiel tysiąc 
metrów pod ziemią pod i wzdłuż ul. Sportowej w Niewiadomiu, postępując od koryta Nacyny na południe. 

Druga rybnicka kopalnia Jankowice nie fedrowała pod Rybnikiem, a tylko składowała na jego terenie (rejon 
składowiska odpadów komunalnych) duże ilości skały płonej.

Śmieci
Na komunalne składowisko odpadów trafiło w ubiegłym roku nieco ponad 26 tys. ton tzw. balastu śmiecio-

wego, czyli odpadów komunalnych pozbawionych już popiołów, gruzu i różnego rodzaju surowców wtórnych. 
W ciągu roku na składowisko wywozi się średnio ok. 45 tys. ton odpadów zmieszanych.

Budownictwo
Magistracki wydział architektury wydał w 2011 

roku 241 pozwoleń na budowę budynków jedno-
rodzinnych i 23 pozwolenia na budowę wieloro-
dzinnych, w których będzie w sumie 108 mieszkań 
(dziesięć dwurodzinnych i 13 wielorodzinnych).  
W 2010 roku wydano natomiast pozwolenia na 
budowę 226 jednorodzinnych i 18 wielorodzinnych 
z 97 mieszkaniami (sześć dwurodzinnych i 12 wie-
lorodzinnych). W 2010 i w 2011 wydano po 26 po-
zwoleń na budowę obiektów handlowo-usługowych.  
W ubiegłym roku wydano też pozwolenia na budowę 
11 budynków przemysłowych bądź magazynowych 
(w 2010 – sześć).

Autobusy
W całym 2011 roku autobusy komunikacji miejskiej 

przejechały ponad 5,081 mln km (w 2010 – 5,107 km),  
a miejskie autobusy dowożące dzieci do szkół 
253.144 km (w 2010 – 275.763 km). Nie licząc pasa-
żerów korzystających z darmowych przejazdów, prze-
woźnicy zaangażowani przez Zarząd Transportu Zbio-
rowego przewieźli w ubiegłym roku ponad 7,666 mln  
pasażerów, a w roku 2010 – 7,88 mln. Przy mniej-
szej liczbie tzw. wozokilometrów i przewiezionych 
pasażerów odnotowano tymczasem wzrost liczby 
pasażerów przyłapanych przez kontrolerów na jeź-
dzie bez biletu, a raczej bez e-karty. Było ich 14.861, 
a w roku 2010 – 12.560. 

Urząd miasta
W ubiegłym roku, nie licząc maili, do urzędu 

wpłynęło 104.626 pism i listów, to o 8.747 
więcej niż w roku 2010. Więcej korespondencji 
doręczyli też gońcy magistratu: 201 331 w roku 
ubiegłym, wobec 172.500 w roku 2010. W ostat-
nim dniu 2011 roku w urzędzie pracowało 385 
osób, czyli o trzy osoby mniej niż na koniec 2010. 
Coraz więcej osób kontaktuje się z urzędem za 
pośrednictwem internetu. Strona internetowa 
rybnickiego Biuletynu Informacji Publicznej, czyli 
popularnego BIP-u (trzecie miejsce w konkursie 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji) odnotowała w 2011 roku 377 863 wejść to 
o 15 proc. więcej niż w 2010. Wzrasta też liczba 
abonentów miejskiego serwisu sms-owego, pod 
koniec ubiegłego roku było ich już 3676. 

Na drogach
W ciągu ubiegłego roku przybyły nam w mieście: 

8.024 samochody osobowe (65.864 na koniec 
2011), 12 autobusów (308), 757 ciężarówek 
(8.053), 424 motocykle (2.741), 1.258 skuterów  
i motorowerów (4.543) oraz 32 quady (130).

Wydział komunikacji magistratu wydaje średnio 
ok. tysiąca kompletów tablic rejestracyjnych mie-
sięcznie. W kwietniu 2010 roku wydał pierwsze 
rejestracje kończące się literą „A”. „B” ze względu 
na podobieństwo do ósemki zgodnie z ustawą 
pominięto i w marcu 2011 wydano pierwsze reje-
stracje z literą „C”.

W ubiegłym roku na rybnickich drogach zdarzyło 
się 86 wypadków, w których zginęło osiem osób, 
a 100 zostało rannych. W 2010: 91 wypadków, 
siedem ofiar śmiertelnych, 101 rannych.

W 2011 roku rybnicka prokuratura skierowała 
do sądu 658 aktów oskarżenia przeciwko kierow-
com przyłapanym na jeździe z promilami. W 2010 
oskarżono o dziewięciu kierowców więcej. Tylko na 
rybnickich drogach zatrzymano 402 nietrzeźwych 
kierowców (w 2010 r. – 351); najwięcej w trzecim 
kwartale (wakacje, sezon grillowy) – 131.

Funkcjonujące od października kuliste fotoradary 
straży miejskiej zainstalowane na trzech skrzyżo-
waniach uwieczniły do końca roku 846 kierowców 
przejeżdżających przez nie na czerwonym świetle.

Kryminalnie
W ubiegłym roku odnotowano w mieście 1107 kradzieży (w 2010 r. – 871), 

428 kradzieży z włamaniem (523) i 85 rozbojów (68). W całym roku do izby 
wytrzeźwień w Tychach odwieziono z Rybnika 310 osób; 307 (w tym 36 
kobiet) zakwaterowano do wytrzeźwienia

Samobójstwa
Aż 25 osób odebrało sobie 

życie w Rybniku w 2011 roku. 
W ciągu roku 2010 odnotowa-
no 22 samobójstwa.

Woda i kanalizacja
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Rybniku sprzedało w ubiegłym roku w mieście 
4.940.785 m3 wody (o 2.463 m3 mniej niż w 
2010 roku). Więcej odebrano natomiast ścieków: 
4.317.012 m3 w roku 2011, czyli o 209.698 m3 
więcej niż w roku poprzednim. W 2010 roku do 
sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach pro-
gramu ISPA podłączono 1.902 budynki, zaś w roku 
ubiegłym 2.388. W 2011 PWiK wybudowało też 
12,7 km wodociągów (18,1 km w roku 2010). Na 
koniec ubiegłego roku rybnickie wodociągi miały 
20.701 punktów poboru wody i 15.649 punktów 
odbioru ścieków.
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Miasto w skrócie

W tym roku Orkiestra grała z pompą – po-
nad 40 mln złotych, które zebrano 8 stycznia 
w całym kraju, sfinansuje zakup najnowo-
cześniejszych urządzeń do ratowania życia 
wcześniaków i pomp insulinowych dla kobiet  
w ciąży chorych na cukrzycę. Tak udanej zbiórki 
w naszym mieście dawno nie było. Orkiestra 
już od 5 stycznia grała w domach kultury, 
klubach i pubach. Dużym zainteresowaniem 
i hojnością cieszył się mecz charytatywny 
rozegrany w hali Zespołu Szkół Ekonomicz-
no-Usługowych między siatkarzami TS Volley 
Rybnik i kabareciarzami. Sportowe zmagania 
zakończyły się wspaniałym wynikiem: 3,9 tys zł 
na konto Orkiestry. Można było wylicytować 
m.in. piłki z podpisem Marcina Gortata czy 
kabareciarzy, abonament internetowy na cały 
rok czy weekend w górach. Koncert finałowy 
w kampusie także był pełen atrakcji: wystąpili 
tancerze HeKa Duo, grupa ognia Spaleni, za-
grali Jinx, Bez Uziemienia, rybnicka grupa fol-
kowa Malerosa, Echotown, Delly, Pajujo, Sari 
ska band, Symetria, a gwiazdą wieczoru była 
grupa Artrosis. W uroczystej paradzie można 
było podziwiać wozy policyjne, strażackie, for-
macji wojskowych oraz wystawę samochodów. 
Wśród wolontariuszy pojawił się także oddział 
ASG Dragon Team Rybnik, specjalizujący się 
w rekonstrukcji współczesnego pola walki. 
Zwieńczeniem akcji było światełko do nieba, 
czyli 150 lampionów unoszących się nad kam-
pusem. — To był wspaniały finał! W rybnicką 
Orkiestrę zaangażowało się 350 osób, w tym 
312 wolontariuszy, głównie uczniów gimnazjów, 
choć były też osoby starsze. Najwięcej pieniędzy 

zebrano w okolicy kościoła św. Jadwigi Śląskiej 
na Nowinach. Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy dorzucili się do zbiórki. Specjalne po-
dziękowania należą się prezydentowi Adamowi 
Fudalemu za objęcie honorowego patronatu 
i przekazanie wartościowych przedmiotów do 
licytacji. Miastu zawdzięczamy także pomoc 
organizacyjną, nagłośnienie imprezy — mówi 
Aleksandra Kubic ze sztabu WOŚP w Rybniku. 
To już jej 12. finał w sztabie Orkiestry. — Czas 
na zmianę pokoleniową, mamy świetnych 
następców. Razem z Ewą Oknińską, która w 
sztabie jest już 18 rok, możemy spokojnie przejść 
na „emeryturę” — dodaje. 

— Nie ma roku, żeby jakiś sprzęt z Orkiestry 
nie trafił do naszego szpitala, jeśli tylko hasło 
finału łączy się z profilem naszej działalności. 
Otrzymaliśmy już respiratory, łóżka ortope-
dyczne dla dzieci, pulsoksymetry. W 2009 roku 
oddział laryngologii dziecięcej wzbogacił się  
o urządzenie do badania dna ucha. Bardzo 
cenne są lokalne inicjatywy, które mają ten sam 
cel, choć może kwoty i skala medialna nie są 
tak oszałamiające. Przypomnijmy, że motocykl 
ratunkowy zakupiono dzięki inicjatywie ryb-
nickiego Bractwa Kurkowego. Regularnie, bez 
wiedzy mediów, wspomaga nas też elektrownia 
„Rybnik”, przekazując darowizny na zakup 
sprzętu do rehabilitacji. Otrzymujemy także po-
moc z jastrzębskiej Fundacji Ochrony Zdrowia 
i Pomocy Społecznej — podkreśla Grzegorz 
Chłodek, zastępca dyrektora ds. lecznictwa 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 
3 w Rybniku Orzepowicach. 

(m)

Wolontariuszki Kasia, Justyna, Karolina i Dominika – kwestowały przed Gimnazjum nr 1, w którym mieścił się rybnicki sztab Orkiestry

D o b r y  p r z y k ł a d  d z i a ł a

Za nami dwudziesty, jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W Rybniku zebraliśmy ok. 106 tys. złotych!

w 17 stycznia prezydent Adam Fudali 
spotkał się „przy kawie” z członkami 
rybnickiej izby przemysłowo-handlo-
wej. Tematem dorocznego spotkania 
był budżet miasta, jego plany inwesty-
cyjne i remontowe. Rozmawiano też 
m.in. o zapowiedzianej przez francuski 
koncern EDF rozbudowie elektrowni 
Rybnik. Prezydent poinformował,  
że jest przygotowywany list intencyjny 
w sprawie współpracy miasta i francu-
skiego inwestora. Ale obawia się też, 
czy planów Francuzów nie pokrzyżują 
eko-terroryści. Jedno ze stowarzyszeń 
zwróciło się już do urzędu miasta  
o wydanie dokumentów dotyczących 
elektrownianej inwestycji.

w Do końca stycznia w urzędzie miasta 
można składać wnioski o przyznanie 
nagrody pieniężnej za wybitne osiągnię-
cia  w dziedzinie kultury, sztuki i sportu. 
Zasady ich przyznawania są zawarte  
w dwóch uchwałach rady miasta z 2008 
i z 2011 roku. Prezydent Adam Fudali 
zapowiedział, że w połowie lutego 
ogłosi, kto został najlepszym sportow-
cem Rybnika 2011 roku.

w Rybnicka prokuratura skierowała do 
sądu akt oskarżenia przeciwko trzem 
bezrobotnym rybniczanom, którzy je-
sienią ogołocili ze szlachetnego złomu 
sześć przepompowni ścieków. Skradli 
m.in. poręcze, pokrywy studzienek i na-
krętki o łącznej wartości ponad 46 tys. zł 
(odzyskano elementy warte ok. 12 tys.) 
Szefem szajki był 29-letni recydywista 
Marcin K., karany już wielokrotnie za 
kradzieże i kradzieże z włamaniem. 
Jego niekarani dotąd wspólnicy mają 
20 i 41 lat.

w 7 stycznia Zarząd Transportu Zbiorowe-
go zawiesił jedną z trzech nocnych linii. 
Autobus linii N2 kursował dotąd na tra-
sie Rybnicka Kuźnia Osiedle–Centrum–
Chwałowice Pętla, ale jeżdżący nim 
pasażerowie tylko sporadycznie płacili 
za przejazd, a nawet, jak to określono 
na stronie internetowej ZTZ, „demon-
strowali niechęć wobec transportu zbio-
rowego”. Autobusami nocnymi osoby 
bawiące się w weekendy w lokalach w 
śródmieściu mogą wracać do swoich 
domów w odległych dzielnicach i na 
odwrót. Obecnie funkcjonują dwie takie 
linie: N1 (Centrum Sąd g. 2.30 – Ligocka 
Kuźnia – Gotartowice – Boguszowice 
Osiedle g. 2.56 – Maroko Nowiny  
g. 3.29) i N3 (Centrum Sąd g. 1.55 – 
Zamysłów – Niedobczyce – Niewiadom 
Ignacy g. 2.11 – Centrum Sąd g. 2.26).
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Mieszkanie znajduje się w oficynie jednej  
z kamienic przy ul. Mikołowskiej. Zostało grun-
townie wyremontowane i wyposażone w nie-
zbędne meble oraz sprzęt. Na zaadaptowanie 
go Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył 
45 tys. zł, nie licząc wydatków na wyposażenie. 
Pieniądze te pochodziły z projektu „Skorzystaj 
z szansy”, realizowanego do ponad czterech 
lat właśnie przez rybnicki OPS, a współfi-
nansowanego przez Europejski Fundusz 
Społeczny. Przedsięwzięcie ma pomóc oso-
bom bezdomnym i bezrobotnym w powrocie  
do samodzielnego, normalnego życia. 

Niewielkie, bo liczące 40 m2 mieszkanie, 
składa się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego  

i łazienki. Przez co najmniej pół roku będzie 
stanowić namiastkę własnego domu dla rodzi-
ny Joanny oraz jej współlokatorki Gertrudy. 
Kobiety poznały się w przytulisku przy ul. Chro-
brego, gdzie Joanna spędziła pół roku. Teraz  
w mieszkaniu przy Mikołowskiej wraz z dzieć-
mi zajmuje jeden pokój. — Tutaj po raz pierw-
szy spędziliśmy święta jak w prawdziwym domu, 
jak normalna rodzina. Od trzech lat ciągle się 
przeprowadzałam, aż w końcu wylądowałam  
z dziećmi w przytulisku. Teraz mają one własny 
kąt. Jest ciasno, ale ciepło i przytulnie — mówi 
Joanna, która od pięciu lat samotnie wycho-
wuje dwie córki i dwóch synów. Nie pracuje, 
utrzymuje się jedynie z alimentów i zasiłku 
rodzinnego. Przyznaje, że zrobi wszystko, by 
przez najbliższe sześć miesięcy stanąć na nogi. 
Jeśli znajdzie pracę, sama opłaci mieszkanie. 
Do tego czasu opłaty pokrywać będzie OPS ze 
środków unijnego projektu. 

Do lokalu chronionego trafiają osoby  

bezdomne, które czekają na przydział miesz-
kania z zasobów miasta. Oprócz dachu nad 
głową otrzymują również wsparcie psycholo-
giczne i zawodowe. — To pomoc, która ma na 
celu integrację społeczną oraz ułatwienie powro-
tu na rynek pracy. Do mieszkania chronionego 
kierujemy osoby, które mają szansę na wyjście  
z bezdomności i spod skrzydeł pomocy spo-
łecznej. W ciągu pół roku mieszkańcy powinni 
pokazać, że próbują ułożyć sobie życie i znaleźć 
pracę — mówi Barbara Kazana z OPS, ko-
ordynatorka projektu „Skorzystaj z szansy”.  
A z szansy mogło skorzystać już dwudziestu 
ośmiu lokatorów czterech funkcjonujących  
w mieście mieszkań chronionych. Dwa z nich, 

przeznaczone dla mężczyzn, znajdują się przy 
ul. Długosza i Przemysłowej. Zostały urucho-
mione w 2008 oraz 2009 r. i od tego czasu 
przebywało w nich już 21 mężczyzn. Pięciu  
z nich rozpoczęło samodzielne życie. — Zna-
leźli pracę i wynajęli mieszkanie lub otrzymali 
lokal komunalny. Ale są też tacy, którzy po 
czasowym usamodzielnieniu powracają, bo 
ich sytuacja życiowa znowu się pogorszyła 
— wyjaśnia Barbara Kazana. Dwa kolejne 
mieszkania, położone przy ul. Mikołowskiej, 
przygotowano dla kobiet. W pierwszym, udo-
stępnionym w listopadzie 2010 r., schronienie 
znalazło jak dotąd siedem pań. Dwóm z nich 
udało się uniezależnić. — Jeżeli choć jedna  
z sześciu kobiet, które dzisiaj mieszkają w dwóch 
mieszkaniach chronionych usamodzielni się, 
znajdzie pracę i osiądzie we własnym mieszka-
niu, to będzie to spory sukces — przyznaje Jerzy 
Kajzerek z rybnickiego OPS-u. 

(D)

Maksymę tę potwierdzają statystyki 
rybnickiego urzędu stanu cywilnego, gdzie  
w ubiegłym roku zawarto kilka „egzotycz-
nych” małżeństw. Na ślubnym kobiercu sta-
nęli tu obywatele Surinamu, Brazylii, Australii 
czy Syrii. Sprawdziło się też inne powiedzenie 
– miłość niejedno ma imię, a głównie dwa, 
to Julia i Jakub. 

Od kilku lat te imiona przewodzą na liście 
najpopularniejszych. Nie inaczej było w minio-
nym roku – 43 razy rodzice wybierali imię Jakub,  
a 42 razy – Julia dla swoich nowonarodzonych 
pociech. W czołówce były również Zuzanna, 
Szymon, Lena, Filip, Bartosz i Wiktoria. Na 
szczęście rodzice pamiętają też o tradycyjnych 
imionach, nie zabrakło więc Janów, Marii, 
Franciszków czy Antonin, ale w USC zarejestro-
wano też dziewięciu Alanów, pięciu Natanów, 
cztery Vanessy, trzy Kaliny i dwie Kesje. Fantazja 
rodziców sięga jednak dalej – w ubiegłym roku 
na świat przyszli też Andras-Arpad, Berkay, 
Liyo, Massaran, Panagiotis, Rihanna czy Sevak. 
Problemem jest też pisownia obcojęzycznych 
imion, mamy Braiana, Brajana i Bryana; niby tak 
samo, a jednak. Miniony rok przyniósł kilka eg-
zotycznych ślubów. W rybnickim USC wspomina 
się uroczystość transmitowaną przez internet do 
Brazylii, gdzie śledziła ją rodzina panny młodej, 
czy związek rybniczanina z obywatelką Surina-
mu, który rozpoczął się w Holandii, a zakończył  
w USC w Rybniku. Na ślubnym kobiercu stanęli 
też obywatele z Nigerii, Niemiec, Rumunii, Grecji, 
Anglii, czy Holandii.                                        (S)

— Jest ciasno, ale przytulnie — mówi Joanna, która wraz z czwórką dzieci zamieszkała w mieszkaniu chronionym
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Bezdomni pod ochroną
Tuż przed świętami, do nowego lokum wprowadziła się pani Joanna i czwórka 

jej dzieci. To czwarte rotacyjne mieszkanie chronione, przygotowane przez miasto 
dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

Do 3 lutego prezydent miasta rozstrzy-
gnie pierwszy z tegorocznych konkursów 
grantowych, w których organizacje poza-
rządowe, czyli stowarzyszenia, kluby, fun-
dacje, a nawet spółki zajmujące się m.in. 
sportem, pomocą społeczną czy kulturą, 
ubiegają się o dotacje z budżetu miasta, 
nazywane popularnie grantami.

W sumie 94 podmioty złożyły 255 wnio-
sków. Najwięcej – 92 w dziedzinie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej, gdzie do 
rozdysponowania jest kwota 2,650 mln zł. W ob-
szarze kultury złożono 58 wniosków (do podziału  
280 tys. zł), a w zakresie przeciwdziałania uzależ-
nieniom i patologiom społecznym – 49 (do podzia-
łu 1,410 mln zł). Łączna kwota do rozdysponowa-
nia to 4,627 mln zł. Do 26 stycznia w Biuletynie 
Informacji Publicznej urzędu miasta miała się 
pojawić propozycja podziału środków. Ostatecz-
na i nieodwołalna decyzja o podziale pieniędzy 
należy do prezydenta. Ten jest przekonany, że jak 
co roku wiele emocji wzbudzi chociażby podział 
grantów dla klubów i stowarzyszeń sportowych. 

(WaT)

Miłość 
nie zna granic

Granty do podziału
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Do tej pory Andrzejewski 
był szefem doskonale radzą-
cego sobie ośrodka adopcyj-
no–opiekuńczego, który zgod-
nie z zapisami nowej ustawy, 
przestał istnieć z końcem roku. 
W jego miejsce powołano do 
życia ośrodek rodzinnej pieczy 
zastępczej, który ma udzielać 
wsparcia rodzinom przeżywa-
jącym trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczych oraz zapewniać 
czasową opiekę i wychowanie 
dzieciom, gdy ich rodzice nie 
będą mieli takiej możliwości. 
Pod znakiem zapytania stanęły 
jednak procesy adopcyjne, 
mimo że rybnicka placówka 
skutecznie je przeprowadzała. 
Zdaniem Arkadiusza An-
drzejewskiego, najbardziej 
efektywne i bardziej stabilne 
dla dziecka jest wychowanie  
w rodzinach adopcyjnych, 
dlatego, gdy tylko było to 
możliwe, z pomocą rybnickie-
go ośrodka, dzieci trafiały do 
adopcji. W 2010 roku prze-
prowadzono ich 22. — Skoro 

potrafiliśmy zbudować jeden 
ze sprawniejszych systemów 
opieki nad dzieckiem w Polsce, 
nie możemy pozwolić, aby taki 
potencjał został zmarnowany. 
Dlatego zaproponowaliśmy 
marszałkowi, by zespół, który 
tworzą dziś cenieni fachow-
cy, mógł kontynuować swoją 
pracę — mówił w listopadzie 
na naszych łamach Andrze-
jewski. Marszałek przystał na 
tę argumentację i placówka 
będzie zajmowała się również 
procedurami adopcyjnymi. 
To efekt porozumienia po-
między miastem a śląskim 
urzędem marszałkowskim. 
Teraz w budynku przy ul. 
Floriańskiej na Nowinach 
będzie się mieścić ośrodek 
rodzinnej pieczy zastępczej  
i filia wojewódzkiego ośrodka 
adopcyjnego w Rybniku. Jak 
mówi Andrzejewski, z punktu 
widzenia klientów placówki 
praktycznie nic się nie zmieni. 
Pracownicy ośrodka zawsze 
kierowali się dobrem osób, 
którym mogli pomóc; nigdy 

miejscem ich zamieszkania. 
Łącznie rybnicka placówka 
będzie dysponowała ośmioma 
etatami (dotychczasowy ośro-
dek miał ich 6,5). Tylko 2,5 
etatu będzie opłacać miasto, 
za pozostałe zapłaci marsza-
łek. — To korzystne warunki 
— ocenia dyrektor — Jestem 
optymistą. Musimy poradzić 
sobie w nowej sytuacji i dalej 
robić swoje. Dla dobra dzieci —

(S) 

Miasto w skrócie

Adopcje jednak w Rybniku

Z początkiem stycznia rozpoczął działalność rybnicki ośrodek rodzinnej pieczy 
zastępczej. Konkurs na jego dyrektora wygrał Arkadiusz Andrzejewski. Zwyciężył 
też zdrowy rozsądek i marszałek województwa zdecydował się na powierzenie 
procesów adopcyjnych doświadczonym fachowcom z Rybnika. 

w Rada dzielnicy Śródmieście zmieniła swo-
ją siedzibę. Od lutego biuro RD mieścić 
się będzie w Zespole Szkół Mechanicz-
no-Elektrycznych przy ul. Kościuszki 23. 
Dotychczas dzielnicowi samorządowcy 
spotykali się w budynku przy ul. Ko-
ściuszki 17. Nie zmienią się terminy 
dyżurów członków rady, które odbywają 
się w każdy czwartek od 16 do 17.

w Z budżetem miasta na 2012 r. tradycyjnie 
zapoznali się przedstawiciele rad i zarzą-
dów 27 rybnickich dzielnic. Spotkanie 
pod nazwą „Popołudnie z dzielnicami” 
odbyło się 23 stycznia w Urzędzie Miasta 
Rybnika, a budżetowe szczegóły przybli-
żył prezydent Adam Fudali.

w 12 lutego, w kościele św. Floriana w Orze-
powicach, odbędzie się uroczysta msza  
z okazji 30. rocznicy działającego przy 
tej parafii chóru „Gloria”. Początek mszy, 
którą uświetni występ jubilatki, zaplano-
wano na g. 11.30. Więcej o jubileuszu  
w kolejnym numerze naszej gazety.

w Rybnickie Stowarzyszenie Pomocy 
Chorym na Stwardnienie Rozsiane „Pro 
Bono” wydało swój drugi już kalendarz  
z cyklu „Bohaterowie, wybitni Polacy, wy-
jątkowi ludzie”. Z kolejnymi miesiącami 
prezentowane są w nim sylwetki m.in.: 
Wojciecha Korfantego, Jana Matejki czy 
gen. Stanisława Maczka. O Henryku 
Sienkiewiczu pisze w kalendarzu Rafał 
A. Ziemkiewicz, o Stanisławie Marusa-
rzu Apoloniusz Tajner, zaś o Nikodemie 
Sobiku, bohaterze Rybnika i Żor znany  
w regionie historyk Jan Delowicz.

w Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, ame-
rykański zespół rockowy Guns N’ Roses 
wystąpi na Stadionie Miejskim w Rybniku 
na początku lipca, już po zakończeniu 
polsko-ukraińskich mistrzostw Europy 
w piłce nożnej.

w W przedostatnią niedzielę stycznia  
w jednej z rynkowych restauracji miała 
się odbyć druga już aukcja obrazów 
organizowana przez Tomasza Bodacha. 
Nie doszła jednak do skutku bo na 
miejscu zjawili się policjanci, również  
z komendy wojewódzkiej i zabrali obra-
zy mające być wystawione na sprzedaż 
. Jak mówi Jacek Sławik, prokurator 
rejonowy, zabezpieczono obrazy, co 
do których istnieje uzasadnione podej-
rzenie, że zostały sfałszowane. Zostaną 
poddane ekspertyzom, których autorzy 
wypowiedzą się na temat ich autentycz-
ności i pochodzenia.
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Dyrektorem ośrodka rodzinnej pieczy 
zastępczej jest Arkadiusz Andrzejewski

Najpierw dla rodziców i zaproszonych gości, a potem dla babć i dziadków 
członkowie teatralnego zespołu Baj, działającego w Szkole Życia, czyli w Spe-
cjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym, wystawili swoje tegoroczne jasełka.

Jak podkreśla prowadząca go Monika Ryszka, jednym z ważnych aspektów jego dzia-
łalności jest fakt, że występują w nim razem przedszkolaki, uczniowie podstawówki oraz 
gimnazjum, czyli wszystkich trzech placówek tworzących specjalny zespół, a nawet pod-
opieczni oddziałów rewalidacyjnych z głęboką niepełnosprawnością.                   (WaT) 
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Przedstawienie grupy Baj zdobyło już 
kilka nagród na konkursach jasełkowych 
organizowanych w mieście i regionie
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W drugi dzień świąt oddział neurologiczny działający w Państwowym 
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych przyjął ostatniego pacjenta.  

Od 27 grudnia pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi przyjmuje już tylko 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Orzepowicach. Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami, marszałek województwa śląskiego zamknął oddział działający w szpitalu 

psychiatrycznym przy ul. Gliwickiej i przeniósł go do lecznicy w Orzepowicach (o sprawie 
pisaliśmy w listopadowym numerze Gazety Rybnickiej). 

Do tej pory funkcjonujący w Orzepowicach oddział neurologiczny mógł leczyć jedno-
razowo trzydziestu pacjentów, teraz liczba ta zwiększyła się do pięćdziesięciu. Więcej 
pacjentów, to również większe koszty, jednak dyrekcji szpitala udało się wynegocjować 
z NFZ dodatkową kwotę 1,6 mln zł, która w 2012 r. ma pokryć wydatki związane  
z utrzymaniem większej liczby łóżek. — Czy będzie to kwota wystarczająca, przekonamy 
się dopiero za jakiś czas, bo w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć ilu pacjentów ze 
schorzeniami neurologicznymi będzie wymagało hospitalizacji — mówi Grzegorz Chłodek, 
zastępca dyrektora ds. lecznictwa szpitala wojewódzkiego w Rybniku Orzepowicach. Wraz 
z pacjentami, do Orzepowic przeniósł się również personel zamykanego oddziału. Pięciu 
z sześciu lekarzy i siedem z dziesięciu zatrudnionych tam pielęgniarek rozpoczęło pracę 
w szpitalu przy ul. Energetyków.                                                                                  (D) 

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
nr 3 wartość kontraktu na bieżący rok wynosi 
ok. 115 mln zł. Z tej puli ponad 80 mln zostanie 
przeznaczonych na leczenie stacjonarne, pozo-
stała część na dializoterapię, ratownictwo me-
dyczne, programy terapeutyczne, rehabilitację, 
poradnictwo specjalistyczne, chemioterapię 
jednego dnia i programy chemioterapeutycz-
ne. W stosunku do ubiegłoricznego kontraktu 

szpital otrzyma o ok. 5 mln zł więcej, lecz kwota 
ta wynika przede wszystkim z faktu, że zlikwi-
dowano oddział urologii w Wodzisławiu Śl.  
i oddział neurologii w szpitalu psychiatrycznym, 
a część ich zadań przejął szpital w Orzepowi-
cach. — Dla nas większy kontrakt oznacza 
nowe obowiązki i konieczność zwiększenia 
personelu. Większa kwota nie przekłada 
się na polepszenie dostępu do świadczeń 
medycznych — mówi Grzegorz Chłodek, 
zastępca dyrektora ds. lecznictwa. Umowa  
z NFZ nie pokrywa też kosztów związanych  
z użytkowaniem motocykla ratunkowego, 
ponieważ nie „przewozi on pacjentów w 
pozycji leżącej”, co z definicji wyklucza 
możliwość refundacji. Jeżeli chodzi o wizyty 
u specjalistów, to niewiele się zmieniło – tu 
ciągle obowiązuje trzyletni kontrakt podpi-
sany w 2010 roku. W poradniach specjali-
stycznych najdłużej oczekuje się na poradę 
z zakresu chirurgii naczyniowej. Pozostałe 
przyjmują pacjentów na bieżąco – w stanach 
nieostrych trzeba czekać najwyżej kilka dni. 

Inną sprawą są kolejki na zabiegi planowe: 
tutaj czas oczekiwania jest już znacznie dłuższy 
(endoproteza kolana 2 lata, biodra 3 lata, so-
czewka 4 lata). Najbardziej niedofinansowane 
pozostają chirurgia i interna. — W tych dzie-
dzinach zawsze mamy nadwykonania. Wysokie 
koszty diagnostyki generuje szpitalny odział 
ratunkowy z zespołem przyjęć, gdzie poza pacjen-
tami w sytuacjach nagłych trafiają ci z poradni 

i gabinetów. Tylko 17 proc. wykonywanych tam 
badań służy potwierdzeniu diagnozy. Ponosimy 
olbrzymie koszty, by mieć pewność, że pacjent 
nie wymaga leczenia stacjonarnego. Dochodzi 
do paradoksów, przerzuca się do nas pacjentów  
z przychodni — wyjaśnia dyrektor Chłodek. 
Niestety, nie udało się doprowadzić do uzy-
skania kontraktu dla poradni kardiologicznej. 
— NFZ zwodził nas 12 miesięcy, lecz ostatecznie 
konkursu nie powtórzono i poradni kardiologicz-
nej nie będzie u nas do końca 2012 roku — mówi  
Grzegorz Chłodek. Jej brak na pewno odczują 
pacjenci z wszczepionym rozrusznikiem serca. 
Rybnicki szpital co miesiąc wszczepia je 10-15 
osobom. Pacjent bez powikłań wymaga trzech 
kontroli w pierwszym roku po zabiegu i dwóch 
w drugim. Trzeba je przeprowadzić na odpo-
wiednim sprzęcie. — Co miesiąc ratujemy życie 
ludzi, mamy kompletny sprzęt do kontroli i nie 
mamy kontraktu. Pacjenci muszą jechać do naj-
bliższego punktu w Zabrzu — wyjaśnia dyrektor 
Chłodek. Pikanterii tej sytuacji dodaje fakt, że 
zgodnie z prawem o zamówieniach publicz-

nych, rozruszniki są kupowane w drodze prze-
targu, a ich kontrolę można prowadzić tylko 
na urządzeniach tej samej firmy. Pacjent musi 
się więc udać do ośrodka, który dysponuje apa-
raturą zgodną z typem rozrusznika. NFZ uza-
sadnia swoją decyzję tym, że oferta rybnickiego 
szpitala nie spełniała określonych warunków 
(szczegóły są niejawne). — Poradnie kardiolo-
giczne działają w Raciborzu, Żorach i Jastrzębiu. 
W tym momencie nie ma podstaw prawnych  
i środków finansowych na podpisanie ko-
lejnego kontraktu — mówi Jacek Kopocz, 
rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału NFZ. 
Jedyna w mieście poradnia kardiologiczna 
z kontraktem funkcjonuje w Niepublicz-
nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Cen-
trum Medyczne, jednak tutaj terminy są 
zajęte do końca 2013 roku. — Staramy się  
o zwiększenie kontraktu, chcielibyśmy zatrudnić 
jeszcze jednego kardiologa — mówi dr Janusz 
Ostrowski. Do poradni Centrum Medycznego 
codziennie trafia ok. tysiąca pacjentów. W ubie-
głym roku jednostka zanotowała nadwykonania 
w prawie wszystkich dziedzinach. Podobnie 
jak w przypadku szpitala, większy kontrakt nie 
przekłada się na większą dostępność opieki me-
dycznej. — Jesteśmy zadowoleni, bo podpisaliśmy 
umowę na 105,5% zeszłorocznego kontraktu. 
Zwiększyły się nakłady, ale np. nie mamy już 
osobno kontraktowanego badania USG naczyń 
krwionośnych, co pewnie będzie miało wpływ 
na jego dostępność — tłumaczy dr Ostrowski.  
W Centrum Medycznym również nie unikniemy 
kolejek — po kilka miesięcy trzeba czekać do 
endokrynologa, diabetologa, alergologa, chirur-
ga dziecięcego, nefrologa. Szybciej można trafić 
do okulisty, ortopedy, reumatologa, chirurga 
czy dermatologa w filii CM w Boguszowicach 
przy ul. Jastrzębskiej. Na bieżąco przyjmują pa-
cjentów przychodnie laryngologiczna, chirurgii 
ogólnej czy urazowa.                                     (m)

Jerzy Kasprzak (59 l.) decyzją zarządu 
województwa objął 18 stycznia obowiązki 
dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego nr 3 w Rybniku. 

Będzie je pełnił do 
czasu rozstrzygnięcia 
konkursu na dyrektora 
lecznicy, do którego za-
mierza również przystą-
pić. Urodził się w Wado-
wicach, ale od 1978 roku, 
czyli od czasu ukończenia 
Akademii Medycznej 
w Krakowie, pracuje  
w Jastrzębiu Zdroju.  
W latach ’80 był tam 
zastępcą dyrektora ds. 

Szlachetne zdrowie 
– ile kosztujesz?

Ortopeda        zastąpił ortopedę

Jedna neurologia

Rybnickie szpitale i przychodnie podpisały kontrakty z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Pieniądze na leczenie będą większe niż przed rokiem, ale to, niestety,  
nie oznacza, że znacząco polepszy się dostęp do świadczeń medycznych.
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Już od jesieni ubiegłego roku wie-
kowy familok nr 30 przy ul. Andersa  
w Niedobczycach ma wreszcie chodnik 
z prawdziwego zdarzenia. Największa 
w tym zasługa jednego z jego mieszkań-
ców – Leona Szczerbaniewicza, rencisty 
introligatora, który odpowiedział na 

propozycję radnego Henryka Cebu-
li. — Żona na tych wertepach złamała 
sobie nogę, więc koniecznie chciałem to 
zmienić. Dla wyuczonych introligatorów 
nie ma dziś pracy, więc pracuję jako stróż. 
Chodnik układałem w wolnym czasie na 
ogół po pracy. Bywało, że robiłem tu od 
rana do wieczora — wspomina Leon 
Szczerbaniewicz. — Czasem po nocce 
nawet się nie kładł, tylko od razu zabierał 
się do roboty — dodaje żona.  

— Na pomoc sąsiadów nie mogłem 
liczyć, bo mieszkam tu dopiero trzy lata,  
a tu każdy chodzi swoimi ścieżkami. Zresz-
tą niektórzy nawet nie wierzyli, że robię to 
społecznie, zupełnie za darmo — dodaje 
brukarz-samouk.

Kilka miesięcy wcześniej do rady dziel-
nicy zgłosiła się 
mieszkająca w tym 
budynku matka 
małego dziecka, 
która skarżyła się 
na brak chodnika 
i błoto. — Za-
częliśmy szukać 
betonowej kostki. 
Pomógł nam prezy-
dent Adam Fudali, 
który zdecydował, 
że trafi tu kostka, 
która miała posłu-
żyć do utwardzenia 
innej dzielnicowej 

drogi, ale nie zgodził się na to właściciel grun-
tu — wspomina Henryk Cebula — Pana 
Leona spotkałem przypadkowo, właśnie wy-
szedł na spacer z psem. Długo nie musiałem 
go przekonywać i choć nie jest brukarzem, 
chodnik położył bardzo fachowo. 

Teren pod nowy chodnik przygotowały 
Rybnickie Służby Komunalne. Pan Leon 
rozpoczął robotę na początku paździer-
nika i skończył na początku listopada. 

(WaT)

Doroczny modl i tewny marsz  pamięc i 
upamiętniający 67. rocznicę tragicznej ewakuacji 
więźniów hitlerowskiego obozu zagłady 
Auschwitz-Birkenau zaplanowano na 29 stycznia.

Uroczystości mają się rozpocząć o g. 15 przy pomniku 
ofiar przy ul. Gliwickiej (za stadionem), a zakończyć mszą 
św. w kościele św. Katarzyny w Wielopolu o g. 16.30. Marsz 
organizuje Klub Inteligencji Katolickiej w Rybniku.

Słowa Grzegorza Sadowskiego, 
który dwa lata spędził na misjach 
– dwukrotnie był w Afganistanie 
i raz w Iraku – potwierdziła 
wiadomość o tragicznej śmierci 
pięciu polskich żołnierzy, którzy 
tuż przed Bożym Narodzeniem 
zginęli w pułapce zastawionej 
przez afgańskich talibów. Co 
zatem skłania polskich żołnierzy 
do wyjazdów na misje? — Pierw-
sze dwie misje to przygoda i chęć 
zobaczenia z bliska jak tam jest. 
Każda następna to już sposób na 
zarobienie pieniędzy. Nie oszukuj-
my się, na kolejne misje jedzie się 
głównie dla pieniędzy. Dla mnie 
to po prostu praca — wyznaje 
Grzegorz Sadowski. Jak wyliczał 
pułkownik Krzysztof Radwan, 
szef Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Katowicach, do 
tej pory na misjach poza granica-
mi kraju służyło ponad 12,5 tys. 
polskich żołnierzy, w tym niemal 
trzystu ze Śląska. Podczas uroczy-
stości „Gwiazdę Afganistanu” i 
„Gwiazdę Iraku” – medale Prezy-
denta RP – otrzymało dziewięciu 
żołnierzy z obszaru podległego 
rybnickiej WKU. Gratulując 
wyróżnionym, płk. Krzysztof Ra-
dwan podkreślał, że bohaterami 
są nie tylko żołnierze, ale również 
ich rodzice, żony i bliscy, którzy 
dzielnie znoszą rozłąkę. 

W spotkaniu z udziałem pre-
zydenta Adama Fudalego, jego 
zastępców oraz przedstawicieli 

WKU wzięli również udział 
rodzice wzorowych żołnierzy  
z regionu. Wszyscy otrzymali jed-
no z ważniejszych polskich odzna-
czeń wojskowych „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju”. Tradycyjnie 
medal nadawany jest przez Mi-
nistra Obrony Narodowej m.in. 
rodzicom, których co najmniej 
trójka synów pełniła nienagannie 
służbę wojskową. Wśród wyróż-
nionych byli m.in. państwo Łucja 
i Joachim Czajkowie, których sy-
nowie służyli w Gołdapi, Raduczu 
i Żarach. — Grzegorz pełnił służbę 
przy ambasadach, a pozostali 
synowie służyli na czołgach i przy 
działach. Wojsko zmieniło ich na 
lepsze — mówił pan Joachim. 

Wśród ośmiu żołnierzy od-
znaczonych „Gwiazdą Iraku” 
znalazł się rybniczanin, Mariusz 
Piechaczek, który nie pojawił się 
na uroczystości. Z kolei pośród 
dziewięciu uhonorowanych rodzi-
ców, byli mieszkający w Rybniku 
Janina i Andrzej Konskowie, 
Magdalena i Krystian Pacholscy, 
a także nieobecni na spotkaniu 
Małgorzata i Jan Sobańscy oraz 
Zbigniew Rekuć.     

Za zasługi dla obronności 
kraju uhonorowani zostali także 
pracownicy magistratu – w tym 
zastępcy prezydenta Ewa Rysz-
ka i Michał Śmigielski – oraz 
przedstawiciele rybnickich firm 
i instytucji. 

(D)

Misje żołnierzy na medal
 — Współczuję żołnierzom, którzy teraz służą w Afganistanie. 

Każda kolejna zmiana jest trudniejsza i bardziej niebezpieczna 
— mówił Grzegorz Sadowski podczas uroczystości zorga-
nizowanej w Urzędzie Miasta przez Wojskową Komendę 
Uzupełnień. Wraz z ośmioma innymi żołnierzami rezerwy, 
którzy służyli na misjach w Iraku i Afganistanie, odebrał 
medal za zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

Introligator wybrukował chodnik
Wybrukowanie chodnika wokół własnego familoka trudno 

może uznać za życiowy sukces. Ale jeśli dokonał tego intro-
ligator i w dodatku w zakątku Rybnika, który nie słynie ze 
społecznikowskich przedsięwzięć mieszkańców, to warto o tym 
przynajmniej wspomnieć.

Za sprawą Leona Szczerbaniewicza jego sąsiedzi mogą dziś korzystać  
z porządnego chodnika   

lecznictwa ówczesnego Górniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej, obejmu-
jącego również Rybnik, zaś w latach 2005-2007 dyrektorem Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. Jerzy Kasprzak zastąpił 
Tomasza Zejera, który w końcu ubiegłego roku zrezygnował z dyrektorskiej 
posady i został ordynatorem oddziału ortopedii. Co ciekawe, nowy dyrektor 
również jest praktykującym ortopedą.

— Rybnicki szpital ma niezły kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
a jego zadłużenie jest stosunkowo niewielkie, więc po drobnych zmianach 
organizacyjnych spróbuję wyprowadzić go na prostą i poprawić jeszcze poziom 
usług medycznych. Mamy wysokiej klasy kadrę lekarską i pielęgniarską, ale 
szpital wymaga powoli doinwestowania. Rezonans magnetyczny ma np. 11 lat  
i trzeba już myśleć o zakupie nowego — mówi Jerzy Kasprzak. Nowy dyrektor 
bardzo liczy na współpracę z prezydentem Rybnika i starostą rybnickiego 
powiatu ziemskiego. Chciałby też nawiązać współpracę ze szpitalem woje-
wódzkim w Jastrzębiu Zdroju, uruchomić w Orzepowicach przynajmniej 
pododdział neurochirurgii. Zapewnia też, że będzie umożliwiał lekarzom 
i pielęgniarkom szkolenia i podnoszenie kwalifikacji.                         (WaT)

Ortopeda        zastąpił ortopedę
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Podwójny opłatek
— Nigdy nie czujcie się samotni. Zawsze szukajcie kogoś, kogo 

możecie pokochać — mówił ks. Karol Matera, proboszcz parafii 
św. Jadwigi do uczestników spotkania wigilijnego, zorganizo-
wanego przez Radę Dzielnicy Maroko-Nowiny.

W największej rybnickiej dzielnicy przygotowano stoły wigilijne, 
przy których dwukrotnie zasiedli samotni i starsi mieszkańcy. W obu 

spotkaniach wzięło udział niemal dwustu seniorów; wielu z nich po 
raz pierwszy zdecydowało się na skorzystanie z zaproszenia przygo-
towanego przez dzielnicowych samorządowców. W pierwszym z nich,  
w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej, wzięli udział mieszkańcy 
południowej części dzielnicy; w drugim, przygotowanym w Zespole 
Szkół nr 3, opłatkiem przełamali się mieszkańcy osiedla Nowiny  
i sąsiadujących z nim domów. Wśród zaproszonych była m.in. 97-letnia 
Cecylia Zachłód, jedna z najstarszych mieszkanek Maroka-Nowin, któ-
ra od ponad 17 lat jest wdową. — Miałam wspaniałego męża i bardzo 
mi go dzisiaj brakuje. Szczególnie w weekendy, bo właśnie wtedy dużo 
wyjeżdżaliśmy — wspomina. 

W spotkaniach tradycyjnie wzięli również udział przedstawiciele 
władz miasta: zastępczynie prezydenta Ewa Ryszka i Joanna Kryszczy-
szyn, radni, przedstawiciele rady dzielnicy, a także dyrektorzy placówek, 
które seniorów gościły. Wszyscy przełamali się opłatkiem, spróbowali 
tradycyjnych, wigilijnych potraw i gorąco zapewniali, że już czekają 
na kolejne, świąteczne spotkanie w tym gronie.                                (D)

— To jest teraz ich dom i tak jak w domu 
powinniśmy razem zasiąść do Wigilii. Są 
placówki, w których w Wigilię takich spotkań  
się nie urządza, ale nie wyobrażam so-
bie byśmy w tym wyjątkowym dniu mieli 
zostawić naszych podopiecznych samym 
sobie — mówi Danuta Wimer, dyrektor 
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Żużlowej. 

Jak co roku, 24 grudnia wczesnym popołu-
dniem, zasiadła z częścią swoich podopiecznych 
do wieczerzy wigilijnej. Już tradycyjnie wziął 
w niej udział również prezydent miasta Adam 
Fudali, przewodniczący rady miasta Andrzej 
Wojaczek oraz radni Andrzej Oświecimski  
i Józef Skrzypiec oraz ks. Franciszek Musioł, 
proboszcz parafii św. Antoniego, na terenie 
której znajduje się MDPS.

Większość pensjonariuszy ośrodka jest 
przykuta do łóżka bądź ma spore kłopoty  

z poruszaniem się, więc z grona 150 
podopiecznych w wigilijnym spotkaniu 
w stołówce ośrodka wzięło udział tylko 
65 osób. Usłyszeli życzenia i przełamali 
się opłatkiem z prezydentem, szefem 
rady miasta i pozostałymi gośćmi. 
Spokojnych i zdrowych świąt życzyli 
im również pracownicy ośrodka, wśród 
których jest wielu ludzi młodych. Pozo-
stałych pensjonariuszy Danuta Wimer 
i jej współpracownicy odwiedzili w ich 
pokojach i tam, w miarę możliwości, 
złożyli im życzenia. 

Co roku ledwie kilka osób opuszcza 
ośrodek na czas świąt Bożego Narodze-
nia, by spędzić jej ze swoimi bliskim. 
Są też osoby, które niechętnie korzystają  
z zaproszeń rodziny. — Namawiamy ich, by 
korzystali z takich zaproszeń, ale z drugiej strony 
rozumiemy ich obawy. Tu mają swój spokojny, 
ustabilizowany świat i czują się tu jak u sie-
bie, bardzo swobodnie. To, co czeka na nich  
w domach i mieszkaniach bliskich, już nie 

zawsze im odpowiada. Jest tam często np. zbyt 
głośno, bywa też, że czują się skrępowani, więc 
trudno się im dziwić, że święta wolą spędzić 
tu, z nami — mówi Danuta Wimer, dyrektor 
Miejskiego Domu Pomocy Społecznej. 

(WaT)

Już tradycyjnie w jednej z rybnickich restauracji odbyło się 
przedświąteczne spotkanie wigilijne dla osób samotnych, ubogich 
i bezdomnych, czyli podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

 Zaproszono na nie 118 osób, ale na miejscu pojawiło się ich 97. Jak mówi 
dyrektor OPS-u Jerzy Kajzerek, byli wśród nich mieszkańcy tzw. mieszkań 
chronionych, ale również ci, którzy znaleźli schronienie w różnego rodzaju 
pustostanach czy altanach oraz pensjonariusze schroniska dla mężczyzn im. 
bł. Brata Alberta w Przegędzy. Spotkanie rozpoczęło się od jasełek, które 

wystawiła grupa dzieci i młodzieży Rodzina, związana ze środowiskiem 
rodzin zastępczych, a przygotowana przez Krzysztofa Kutryba.

Życzenia świąteczne złożyli uczestnikom spotkania Adam Fudali, 
prezydent miasta oraz Andrzej Oświecimski, radny, który przewodniczy 
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta. Wspólną modlitwę 
poprowadził ks. Konrad Duk, proboszcz parafii Królowej Apostołów. 
Odwołując się do osoby Zbawiciela, który mierząc ludzką miarą również 
był osobą ubogą, próbował on natchnąć uczestników spotkania nadzieją na 
lepsze jutro. Tradycyjne przedświąteczne przedsięwzięcie OPS-u wsparło 
całkiem liczne grono sponsorów. Z darowizn 25 firm i zakładów zebrano 
25,9 tys. zł, dzięki czemu uczestnicy spotkania zjedli nie tylko obfity wigi-
lijny posiłek, ale też otrzymali świąteczne paczki żywnościowe. A że nieco 
pieniędzy jeszcze zostało, w styczniu do potrzebujących miały trafić kolejne 
paczki żywnościowe.                                                                              (WaT)

Dzieci rozdały samotnym, bezdomnym i ubogim świąteczne słodycze

Jak w domu

W Wigilię z mieszkańcami domu pomocy społecznej spotkał się m.in. Andrzej 
Wojaczek, przewodniczący rady miasta

W Maroku-Nowinach opłatkiem dzielili się samotni i starsi mieszkańcy dzielnicy
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— Zainteresowanie było ogromne. Drugiego 
dnia świąt był taki moment kiedy do podziemi 
kościoła praktycznie nie dało się wejść. Stajenka 
się zakorkowała — mówi proboszcz Grzegorz 
Jagieł. — Wśród zwiedzających były osoby z 
całego województwa, a także z zagranicy, również 
goście przebywający w czasie świąt u swoich 
rodzin —  

Stajenka budziła takie zainteresowanie, bo 
była nietypowa – w zagrodach pojawiły się żywe 
zwierzęta, a w role Marii, Józefa i Dzieciątka 

wcieliło się kolejno dziesięć ro-
dzin z Chwałęcic. To mniej niż 
się spodziewano, ale jak tłuma-
czy ksiądz, wszystkiemu winna 
ospa, która „zdziesiątkowała” 
obsadę. W szopce wzorowanej na zakopiań-
skiej chałupie pojawiły się barany, kucyki i 
ozdobny drób, a odwiedzającym szczególnie 
spodobały się gołębie umieszczone w specjalnej 
wolierze. Młodzi mieszkańcy dzielnicy zaanga-
żowani w powstanie stajenki wybudowali nie 

tylko zagrody dla zwierząt i góralską chatę dla 
świętej rodziny, ale stworzyli też góry, a nawet 
potok. Nie zabrakło pastuszków i anioła, a do 
zwiedzania zapraszały dwa białe misie, á la 
Krupówki. Czym zaskoczy tegoroczna szopka? 
Musimy poczekać do grudnia.                    (S)

Od dwóch lat celem wsparcia jest Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w którym 
strona niemiecka realizuje projekt socjalny.  
W czasie grudniowej wizyty burmistrzowi Lüt-

kenhorstowi towarzyszyła jego zastępczyni Chri-
stel Briefs, radny Bernd Schwane i pracownicy 
dorsteńskiego magistratu. Przywieźli przybory 
szkolne i artykuły papiernicze wykorzystywane 
w zajęciach plastycznych i świetlicowych, słody-
cze, a także świąteczne paczki, które otrzymały 
wszystkie uczące się i przebywające w internacie 
dzieci. — Te przedświąteczne wizyty sprawiają 
nam prawdziwą przyjemność. Nie jestem jedyną 
osobą, która w tę działalność jest  zaangażowana, 
pomagają mi współpracownicy z ratusza, a także 
Stowarzyszenie Katolickie. Pewną kwotę na rzecz 
szkoły przekazali też nasi radni, grupa wsparcia 
jest więc niemała — powiedział Lambert Lüt-
kenhorst. Wiosną planowana jest wymiana 

nauczycieli, która ma być początkiem wymiany 
nowych doświadczeń. — W ub. roku gościła  
u nas jedna z radnych, jednocześnie dyrektor 
podobnej placówki w Dorsten. Nasza szkoła bar-

dzo ją zainteresowała i przyszła 
współpraca bardzo nas cieszy 
— mówi dyrektora SOS-W 
Halina Lach-Opalkowska.  
— Przed każdą wizytą nasi part-
nerzy z Dorsetn pytają o nasze 
potrzeby. Otrzymaliśmy m.in. 
specjalistyczny materac dla 
chorego ucznia, wózki dla nie-
pełnosprawnych, a także sprzęt 
sportowy i pomoce naukowe. 

Burmistrz Lütkenhorst wraz 
z całą delegacją złożył również 
wizytę prezydentowi Rybnika, 
zapowiadając m.in. wystawę 
prac artysty-malarza Wilhel-
ma Müllera w Domu Kultury  
w Chwałowicach. 

Równoległe z wizytą przedstawicieli samo-
rządu z Dorsten, Rybnik odwiedziła również 
delegacja Stowarzyszenia Rybnik-Dorsten, któ-
rą gościło Stowarzyszenie Współpracy Między-

narodowej „Rybnik-Europa”. Przedświąteczne 
spotkania przedstawicieli obu stowarzyszeń, na 
przemian w Dorsten i w Rybniku, mają również 
kilkuletnią tradycję. W tym roku goście z prze-
wodniczącym Hansem-Joachimem Thelenem 
na czele, wzięli również udział w imprezach Ryb-
nickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania, 
wysłuchali specjalnie dla nich zorganizowanego 
koncertu w szkole muzycznej oraz uczestniczyli 
w kilku integracyjnych spotkaniach, w tym  
w Galerii Rybnickiego Centrum Kultury, na tle 
wystawy malarstwa Marii Budny-Malczewskiej.

Nieco wcześniej Rybnik odwiedził chór Enjoy 
z Dorsten, zaproszony przez organizatorów 
V Silesia Gospel Festival. Amatorski zespół 
prowadzony przez Christiana Loeara (36 osób 
w wielu od 17 do 75 lat) wziął udział w festiwa-
lowych warsztatach. Dyrygent, rozmiłowany  
w muzyce architekt, był pod wrażeniem ich 
poziomu. Obok Rybnika, cały zespół zwiedził 
również Kraków, wywożąc z Polski bardzo po-
zytywne wrażenia. 

Członkiem delegacji z Dorsten był m.in. 
urodzony w Polsce Johann Brzoza, znany ze 
społecznej aktywności. W towarzystwie rad-
nego Michała Chmielińskiego odwiedził on  
z kolei prowadzony przez stowarzyszenie Oligos 
środowiskowy dom samopomocy dla osób z nie-
sprawnością intelektualną przy ul. Karłowicza. 
Kierownictwu placówki przekazali oni pieniądze 
zebrane przez członków chóru Enjoy z Dorsten.

Wielokierunkowość współpracy z Dorsten 
jest świadectwem jej wzorcowego przebiegu 

i bliskości celu, jaki jej 
przyświeca – wzajemnego 
poznania się, zrozumienia 
i wymiany doświadczeń  
w wielu dziedzinach.   (r)

— Przedświąteczna wizyta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym sprawiła mi 
prawdziwą przyjemność — mówił burmistrz Dorsten

Żywa stajenka w Chwałęcicach co roku przyciąga tysiące zwiedzających

Oliwka ma dopiero pół roczku, Inez – 14 miesięcy, ale już zdążyły 
zagrać ważne role. Zostały Jezuskami w żywej stajence, którą po raz 
czwarty wybudowano w kościele w Chwałęcicach. Z roku na rok od-
wiedza ją coraz więcej osób.
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Przedświąteczne wizyty burmistrza Dorsten Lamberta Lütkenhorsta i jego współpra-
cowników to już tradycja. Niemieccy samorządowcy wcielają się w rolę św. Mikołaja, 
przywożąc dary do miejskich placówek opiekuńczych. Ale to nie jedyny przejaw kon-
taktów Dorsten i Rybnika.

Święty Mikołaj z Dorsten
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Przedświąteczna wizyta Johanna Brzo-
zy i Michała Chmielińskiego (w czap-
kach) w Środowiskowym Domu Samo-
pomocy; na zdjęciu również kierownik 
placówki Rafał Wajner i Elżbieta Pio-
trowska prezes stowarzyszenia Oligos 
oraz jego podopieczni

W Chwałęcicach na żywo
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Jasełka z Dobrawą 
Po raz 11. Ewa Tyl, anglistka z Gimnazjum nr 3 w Chwałowicach, napisała jasełka, 

które wystawili uczniowie. Co roku widowisko zaskakuje nietuzinkowym ujęciem 
tematu. Tym razem Ewa Tyl sięgnęła 
do historii Mieszka I i jego żony Do-
brawy Przemyślidki. Podobno to wła-
śnie Dobrawa nakłoniła swego męża 
do przyjęcia chrztu w 966 r. Jak tego 
dokonała? Może opowiedziała mu 
wzruszającą opowieść o narodzinach 
Jezusa w Betlejem? Taką właśnie histo-
rię gimnazjaliści przedstawili rodzicom, 
uczniom, nauczycielom, absolwentom 
szkoły oraz mieszkańcom Chwałowic.  

I jak zwykle otrzymali owację na stojąco.

Podarunki rozdane
Ponad 20 tys. zł zebrano w ramach akcji charytatywnej „Czapka św. Mikołaja” 

zorganizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta. Zbiórka odbywała się w Realu 
i Plazie, a dzień przed Wigilią ponad tysiąc paczek prezentowych i żywnościowych 
rozwieziono do najbardziej potrzebujących. Prezenty pakowano w sztabie akcji, czyli 
w Zespole Szkół nr 3 na Nowinach, a znalazły się w nich słodycze i artykuły spożywcze. 
W tegorocznej zbiórce wzięło udział około 100 wolontariuszy rybnickich ponadgimna-
zjalnych szkół (szczegółowe podsumowanie akcji na str. 44).

Bliżej nauki
Ponad 400 uczniów wzięło udział 

w IV festiwalu nauki w ramach pro-
jektu „Szkoła dobrych pomysłów”, 
jaki odbył się w Rybnickim Centrum 
Edukacji Zawodowej. Uczniowie 
najmłodszych klas 26 rybnickich pod-
stawówek biorących udział w projek-
cie, wzięli udział w doświadczeniach  
z fizyki i chemii, a także w zajęciach  
z biologii i astronomii. Pokazy i do-
świadczenia zaprezentowali nauczy-

ciele z Gimnazjum nr 1 przy aktywnej współpracy gimnazjalistów. 

W śląskiej kuchni 
Każdy, kto chciał zobaczyć prawdziwą karbidkę lub przymierzyć mundur szty-

gara mógł to zrobić w kuchni śląskiej, czyli izbie regionalnej działającej od 20 lat 
w szkole podstawowej z oddziała-
mi integracyjnymi na Smolnej. Na 
wystawie poświęconej górnikom zna-
lazły się również eksponaty związane  
z codziennym życiem rodzin górni-
czych. Jej otwarciu towarzyszył poczę-
stunek – chleb z fetym i domowymi 
powidłami, a uczniowie w tradycyjnych 
śląskich strojach zachęcali do udziału w 
quizie, w którym nagrodą były szkloki. 

„Piątka” również na szóstkę
23-osobowa grupa uczniów klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 5 z dzielnicy 

Północ rywalizowała w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Śląsku, jaki odbył się w SP 
nr 11 na Nowinach. W poprzednim numerze informowaliśmy, że pierwsze miejsce w turnieju 
zajęli uczniowie SP nr 2. Okazuje się jednak, że nie byli jedynymi zwycięzcami, gdyż zwycięskie 
laury przypadły też ex aequo dzieciom z „Piątki”. Uczniowie wykazali się wiedzą na temat 
regionu, miasta i znajomością gwary. Po sukcesie na stronie internetowej SP nr 5 pojawił się 
wpis: „Pani dyrektor była z nas dumna i stwierdziła, że my są rychtyk fajne dzieci, ale nie ma 
się co dziwić, skoro do konkursu przygotowywały nas rychtyk fajne rechtorki – panie Ewa, 
Hiacynta i Iwona”, czyli Ewa Cichecka-Żbikowska, Hiacynta Adamczyk-Raszka i Iwona Żyła. 

Zdrowie dzieci to nasz kapitał
To hasło imprezy, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 35  

w Chwałowicach, z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Puchate”. 
W projekcie brali udział uczniowie najmłodszych klas oraz dzieci z chwało-
wickiego Przedszkola nr 13. Celem współfinansowanego przez MEN projektu 
jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch, odpowiednią dietę  
i dobre nastawienie do świata. 
W trakcie imprezy rozstrzygnięto 
konkurs plastyczny „Jak zdrowo 
spędzam swój dzień” i wybrano 
najlepsze sałatki owocowo-wa-
rzywne, przygotowane przez 
mamy uczestników. Były wystę-
py i bajka przygotowana przez 
uczniów pod kierunkiem Danuty 
Stachowicz i Elżbiety Skrzyńskiej, 
a Małgorzata Sikora i Aleksandra 
Torba przybliżały dzieciom tajniki udzielania pierwszej pomocy. — Chętnie 
uczestniczymy w akcjach, które przynoszą dzieciom korzyści, a promocja zdrowia 
i integracja z miejscowym przedszkolem niewątpliwie do takich należy — pod-
sumował Artur Mielczarek, dyrektor SP nr 35.

Z białą wstążką
Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przypięli białe wstążki  

i zamanifestowali swój sprzeciw wobec przemocy w stosunku do kobiet. Kampania 
„Białej wstążki” to akcja promująca walkę z przemocą wobec kobiet. Skierowana jest 
wyłącznie do mężczyzn, a w Mechaniku ponad 99 proc. uczniów to chłopcy. Trzech  
z nich, wspólnie z nauczycielką Anną Buchalik, propagowało akcję w rybnickich 
gimnazjach nr 1 i 2. W ZSM-E zorganizowano też konferencję z udziałem Aleksandry 
Nowary, rzeczniczki rybnickiej policji i Klaudii Grzesicy-Wolczyńskiej, specjalistki ds. 
przemocy w rodzinie oraz gimnazjalistów z G 1, a także nauczycieli i uczniów samego 
Mechanika. Mówiono o zapobieganiu przemocy wobec kobiet, a młodzież przedstawiła 
prezentacje dotyczące akcji. Przez cały tydzień w Mechaniku trwały również prelekcje 
prowadzone przez policjantów. 

Kwartalnik wspomnień
W Zespole Szkół Technicznych odbyło się cykliczne spotkanie członków Stowa-

rzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Technikum Górniczego i ZST, czyli kwartalnik. 
13 spotkanie poprowadzili absolwenci TG – Leon Adamczyk, prezes stowarzyszenia  
i Grażyna Kohut – wiceprezes i dyrektor ZST. Tym razem wspominano zmarłych na-
uczycieli szkoły. Program poetycko-muzyczny przygotowali uczniowie pod okiem Ewy 
Tyc, nauczycielki języka polskiego. W czasie spotkania prezydent Adam Fudali otworzył 
wystawę prezentującą książki i publikacje absolwentów i nauczycieli ZST. 

Z ortografią za pan brat
Angelika Faucz ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Spe-

cjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym, zdobyła ty-
tuł mistrza ortografii województwa śląskiego w gronie 
szkół podstawowych. Uczennica klasy VI najlepiej napisała 
tekst podczas VII dyktanda „Zostań mistrzem ortografii 
województwa śląskiego” organizowanego przez Zespół 
Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. 

Ekologia w małym palcu
13 grudnia zakończyła się 13. edycja warsztatów świadomości ekologicznej, 

dotowanych przez miasto, a realizowanych przez Fundację Elektrowni Rybnik. 
Zdobyte w czasie zajęć informacje mają podnosić świadomość ekologiczną młodzieży 
rybnickich szkół średnich i ich wrażliwość na problemy ochrony środowiska. Warsztaty 
odbywają się od 1998 r., a dotychczasowe zajęcia prowadzone były m.in. przy współ-
pracy z uniwersytetami Śląskim i Opolskim, Politechniką Śląską, Instytutem Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej i Nadleśnictwem Rybnik. Nie byłoby warsztatów bez dr Marka 
Kaczmarzyka, z którym rybnicka młodzież już współpracowała w czasie programu 
monitorowania środowiska „Kaskada”.  Tę edycję warsztatów świadomości ekologicz-
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nej zakończył wykład o nowoczesnych formach ochrony przyrody, dr Mai Głowackiej  
ze Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Pokazali Boską… 
W połowie grudnia na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej uczniowie Gimnazjum 

nr 2 pod okiem Katarzyny Budny wystawili sztukę opartą na „Boskiej Komedii” 
Dantego Alighieri. 71 osób przygotowywało się do spektaklu od kwietnia. Pracowali 
nad dykcją, zachowaniem na scenie, multimedialną scenografią, choreografią oraz ko-
stiumami, które pomogła przygotować Katarzyna Ziołko, nauczycielka plastyki. Spektakl 
zrealizowano dzięki Fundacji Banku Zachodniego WBK, który w ramach projektu „Bank 
ambitnej młodzieży” wspomógł finansowo pomysł Anny Dziendziel i Katarzyny Budny. 

Pozytywistka z Rybnika
Grażyna Kohut, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych została wyróżniona w kon-

kursie „Pozytywista roku 2010” w kategorii oświata. Ka-
pituła nagradza osoby i instytucje z całego kraju, doceniając 
dorobek i wkład pracy na rzecz lokalnych społeczności.  
W gronie laureatów znaleźli się m.in. Anna Dymna, Roman 
Kluska i Muzeum Powstania Warszawskiego, a wśród 
wyróżnionych, obok dyrektor Kohut i nauczycieli z 15 
innych szkół z całego kraju, również Michał Boni, Kabaret 
Moralnego Niepokoju i Adam Małysz. Fundatorem nagród 
„Pozytywista roku 2010” wręczonych 15 grudnia w War-
szawie, jest warszawska Fundacja Rozwoju Regionalnego 
i Przedsiębiorczości Młodzieży „Staszic”. 

Kłokocin dla Sudanu
W Szkole Podstawowej nr 19 w Kłokocinie odbyło się adwentowe spotkanie 

misyjne, w czasie którego zbierano datki na pomoc dzieciom z Sudanu Połu-
dniowego. Zaproszeni goście i mieszkańcy dzielnicy wysłuchali pieśni adwentowych  
i bożonarodzeniowych w wykonaniu uczniów i obejrzeli przedstawienie pt. „Współ-
czesna dziewczynka z baśni Andersena”, a na kiermaszu świątecznym kupowali bożo-
narodzeniowe upominki i ciasta upieczone przez rodziców uczniów. 

Goście, goście
Uczniowie Gimnazjum nr 15 w Rybnickiej Kuźni spotkali się z Amerykaninem 

Erwinem Lepiarczykiem i europosłem Bogdanem Marcinkiewiczem. Mieszkańca 
Kentucky zaprosił do szkoły Henryk Postawka, nauczyciel języka angielskiego, który 
pomaga mu w poszukiwaniu korzeni rodziny Lepiarczyków pochodzącej z Rybnika  
i Rud. 16 grudnia w szkole gościł z kolei europoseł Bogdan Marcinkiewicz, który mówił 
uczniom o pracy w Brukseli i polskiej prezydencji w radzie UE. 

Dwie szkoły, jedne święta
21 grudnia w kościele Królowej Apostołów zebrali się uczniowie, rodzice  

i nauczyciele Społecznej Szkoły 
Podstawowej oraz Społeczne-
go Gimnazjum, a także goście  
i mieszkańcy Śródmieścia, by 
wziąć udział w spotkaniu opłat-
kowym. Treści biblijne przeplatały 
się z tekstami mówiącymi o współ-
czesnych problemach świata i za-
chęcały do zatrzymania się w przed-
świątecznej krzątaninie. W jasełkach 
wystąpili uczniowie i nauczyciele.

Wolontariusze z „11-tki”
W Szkole Podstawowej nr 11 na Nowinach po raz trzeci odbył się tydzień wolon-

tariatu. W ramach ogólnopolskiego programu „Szkoła bez przemocy” zorganizowały 
go: Joanna Guderley-Sitarska, Maria Golec i Ewa Juzek. Uczniowie, nauczyciele i rodzice 
angażowali się w pomoc potrzebującym. Przeprowadzono lekcje na temat działalności 
charytatywnej, zbierano słodycze i odzież zimową. Nie zapomniano o czworonogach 
ze schroniska dla zwierząt; zebrano karmę, miski i ciepłe koce. Na szkolnych koryta-
rzach pokazano plakaty promujące wolontariat wykonane przez uczniów pod okiem  

Katarzyny Zwierzyńskiej. Przygotowano też dziesięć paczek dla uboższych rodzin  
i wigilijkę, będącą wieloletnią tradycją szkoły. 

Stało się ciałem
W Domu Kultury w Chwałowicach odbył się XII przegląd widowisk bożona-

rodzeniowych „A słowo ciałem się stało”, który placówka organizuje wspólnie  
z Gimnazjum nr 11 z Niedobczyc. Wzięło w nich udział dziewięć grup teatralnych: sześć 
ze szkół podstawowych i trzy z gimnazjum. Jak mówił Michał Wojaczek, dyrektor domu 
kultury, tym razem nie ilość, ale jakość występów pozytywnie zaskoczyła jury – Izabelę 
Karwot, Jarosława Hanika i Mirosława Ropiaka. Pierwsze miejsce w kategorii podsta-
wówek przyznali oni podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z 
Rybnika za spektakl „On przyjdzie”. W kategorii gimnazjów nagrodę odebrali uczniowie 
Gimnazjum z Jejkowic. Zwycięskie spektakle pokazano podczas koncertu finałowego. 

„Pancernicy” nagrodzeni 
Szkolny klub bezpieczeństwa „Pancernik” ze Szkoły Podstawowej nr 12  

z Zebrzydowic zwyciężył w konkursie miesiąca na najbardziej aktywny klub  
w Polsce. — Dzieci organizują happeningi, apele i akcje ulotkowe propagujące wiedzę 
na temat bezpieczeństwa na drogach wśród lokalnej społeczności. Głównym celem 
jest doprowadzenie do budowy chodnika na ul. Zebrzydowskiej. Pod petycją zebra-
liśmy już prawie 500 podpisów — mówi Teresa Zielonka, opiekunka SKB „Pancernik” 
ze Szkoły Podstawowej nr 12. Jego podopieczni pokonali w konkursie internetowym 
kilkadziesiąt klubów z całej Polski. W nagrodę otrzymali smycze, opaski odblaskowe, 
naklejki i odznaki.

Pięciogwiazdkowa edukacja
W listopadzie w ramach projektu „Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów” 

uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych wzięli udział w praktykach 
we Francji i Hiszpanii. Do Francji pojechała 16–osobowa grupa pod opieką Jolanty Kuli 
i Patrycji Bielaczek. — Po trzech tygodniach spędzonych w hotelu zrozumiałyśmy, jak 
wiele jeszcze musimy się nauczyć, aby dorównać Francuzom — mówiły uczennice, które 
pracowały w pokojach hotelowych, recepcji, kuchni i restauracji oraz doskonaliły swoją 
znajomość francuskiego. Brały też udział w zajęciach w liceum hotelarskim w Mazamet 
oraz dniu polskim, w czasie którego serwowano dania kuchni polskiej. Zwiedziły też 
m.in. Lourdes i Carcassonne. Na podobne praktyki do cztero- i pięciogwiazdkowych 
hoteli hiszpańskiej Saragossy pojechało z kolei 18 uczennic, wspólnie z nauczycielami 
Grażyną Kulą-Kobiałko i Dariuszem Idzikiem. Młodzież zwiedziła też m.in. Saragossę, 
Barcelonę i Madryt. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej 
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Większa szansa na pracę 
W styczniu ruszył projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” adresowany 

do ponad 800 uczniów szkół zawodowych i techników z sześciu rybnickich pla-
cówek – Zespołu Szkół Technicznych, Mechanika, Ekonomika i Budowlanki oraz 
zespołów szkół nr 5 i 6. Najpierw uczniowie wezmą udział w warsztatach dotyczących 
poruszania się po rynku pracy. Poznają zasady rozmowy kwalifikacyjnej i przygotowania 
wymaganych dokumentów, a także podstawy przedsiębiorczości. Na podstawie indy-
widualnego planu rozwoju zawodowego, każdy uczeń kierowany będzie na zajęcia, 
szkolenia i kursy odpowiednie dla swoich predyspozycji, oczekiwań i potrzeb. Będą 
to m.in. kursy prawa jazdy B lub C, spawacza, obsługi przenośników, wózków widło-
wych, fakturowania, grafiki komputerowej, menedżerskie, kosmetyczne i wiele innych. 
Młodzież skorzysta również z zajęć pozalekcyjnych oraz staży i praktyk zawodowych. 
W ramach projektu wyposażonych zostanie pięć pracowni (logistyczna w Ekonomiku, 
komputerowa w Budowlance, mechatroniki w ZST i techniczna w Mechaniku) na łącz-
ną kwotę prawie 300.000 zł. Projekt realizowany będzie do sierpnia 2013 r. wspólnie  
z ponad 30 gminami województwa śląskiego i Śląskim Urzędem Marszałkowskim (lider), 
w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki. Wartość projektu dla Rybnika wynosi 
ponad 3.500.000 zł.       (S)

Ekspresem przez szkoły
„By w pełni żyć, trzeba zdrowym być” – pod takim hasłem 8 grudnia w Szkole 

Podstawowej nr 15 w Rybnickiej Kuźni odbyła się uroczystość nadania placówce cer-
tyfikatu szkoły promującej zdrowie * W Szkole Podstawowej nr 35 w Chwałowicach 
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Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie  
z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
oraz Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom 
Rybnika Boguszowic „17-ka” i Rybnickim 
Klubem Piłkarskim realizuje projekt 
T:RAF – „Twój: Rozwój, Aktywność For-
ma”, skierowany do młodych mieszkań-
ców Niedobczyc i Niewiadomia. 

— To pilotażowy projekt, którego celem jest 
rewitalizacja społeczna obu dzielnic. Rewitaliza-
cja to nie tylko remonty i renowacje budynków. 
Głównym jej ogniwem i podmiotem jest człowiek. 
Chcemy zaktywizować mieszkańców i włączyć ich 
do działań na rzecz zmiany otoczenia — mówi 
Mirosław Górka, koordynator projektu. Jego 
celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa 
100 osób między 15. a 25. rokiem życia, przede 
wszystkim zaś samotnych matek, kobiet w ciąży, 
osób niepełnosprawnych oraz tych, którzy zbyt 
wcześnie przerwali naukę w szkole. 

W działania projektowe zaangażowali się tzw. 
pedagodzy ulicy – młodzi ludzie, którzy chcą 
pomóc dzieciom i nastolatkom z obu dzielnic.

Młodzieży mieszkającej w familokach przy 
ul. Andersa w Niedobczycach starają się pomóc 
Asia Wróbel i Kamil Szumiak związani z boguszo-
wickim stowarzyszeniem „17-tka”. — Najpierw 
trzeba obserwować środowisko, do którego chce 
się wniknąć, a potem próbować nawiązać kontakt  
z ludźmi, którzy je tworzą. Trzeba ich do siebie prze-
konać i zdobyć ich zaufanie. Najlepiej zrealizować 
razem z nimi jakieś konkretne przedsięwzięcia, 
które da im wiele pozytywnych bodźców. Najlepiej 

Kosmiczna
terapia

Z metody tej skorzystali już astronauci 
NASA i Adam Małysz. Teraz taką 
możliwość mają również uczniowie 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 1 ze Śródmieścia. 
Trening poprawiający efektywność 
pracy mózgu, nazwany fachowo EEG 
Biofeedback, rybniczanie poznali  
w ramach unijnego projektu „Mogę ja, 
możesz ty, możemy my”.

— Kiedy parę lat temu po raz pierwszy zetkną-
łem się z tą metodą wiedziałem, że prędzej czy 
później wprowadzę ją w swojej szkole — mówi 
Zdzisław Plisz, dyrektor SP nr 1. Udało się 
dzięki unijnemu projektowi z budżetem prawie 
470 tys. zł, jaki placówka realizuje od marca ub. 
roku. Zakupiono sprzęt wraz z oprogramowa-
niem, wyposażono gabinet do terapii i przeszko-
lono dwie nauczycielki Aleksandrę Wojtas-Plisz 
i Izabelę Łapetę. — Byliśmy świadomi odpo-
wiedzialności, jaka na nas spoczywa, bo metoda 
ingeruje w mózg ucznia — mówi dyrektor Plisz. 
Terapią objęto 60 uczniów. Dziś nikt już nie 
wątpi, że było warto. — Po trzech miesiącach 

Rybnickie placówki nie zapominają  
o dzieciach spędzających ferie w mieście. 

Dom Kultury w Boguszowicach zaprasza 
na „Artystyczną zimę w mieście”, która rozpo-
czyna się 30 stycznia, a kończy 10 lutego. Na 
dzieci czekają bezpłatne zajęcia komputerowe, 
taneczne, plastyczne, filmowe poranki oraz 
warsztaty ceramiczne i wycieczki do centrum 
wspinania Cechownia w Niedobczycach i parku 
linowego Leśna przygoda w Radlinie. Do 3 
lutego potrwają „Ferie na Ignacym” organi-
zowane przez Dom Kultury w Niewiadomiu,  
a w ich trakcie dzieci pojadą na Szyndzielnię  
i do Krakowa, gdzie zwiedzą m.in. manufakturę 
słodyczy „Ciuciu”. Przygotowano dla nich rów-
nież zajęcia świetlicowe i wyjazd na pływalnię 
do Boguszowic. Dwa tygodnie potrwa akcja 
„Zima na Nowinach” adresowana do dzieci 
w wieku od 7 do 13 lat, a w programie zajęcia 
plastyczne, sportowe, taneczne, teatralne, 
wycieczki w góry, konkursy oraz wyjazdy do 
kina i na basen. Tyle atrakcji przygotował Mło-
dzieżowy Dom Kultury przy wsparciu miasta.

Z kolei Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji poleca bogatą ofertę zajęć sportowych. 
Na krytych pływalniach przy ul. Powstańców 
i w Boguszowicach odbywać się będą kursy 
podstawowej nauki pływania i doskonalenia 
stylów pływackich. W trakcie dwóch tygodni 
ferii na nudę nie będą narzekać również miło-
śnicy koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego 

i piłki nożnej – turnieje dziewcząt i chłopców 
zaplanowano zarówno na pływalni przy ul. Po-
wstańców, jak i w hali widowiskowo–sportowej 
w Boguszowicach, gdzie trenerzy RMKS-u 
poprowadzą również „Zimową szkołę boksu” 
dla chłopców powyżej dziewiątego roku życia. 
Szczegółowy harmonogram wszystkich zajęć 
na stronie www.mosir.rybnik.pl. 

O dzieciach spędzających ferie w mieście po-
myślała też Komenda Miejska Policji, która 
wspólnie z klubem ju jitsu sportowego organi-
zuje trzecią edycję programu profilaktycznego 
dotowanego przez miasto „Sport? Tak! Alko-
hol? Nie!”. Zajęcia sportowe i profilaktyczne 
potrwają do 3 lutego.

To tylko kilka wybranych propozycji spę-
dzenia dwóch tygodni ferii w mieście. Zainte-
resowanych odsyłamy na strony internetowe 
placówek kulturalno-sportowych. 

(S)

zaproszeni goście obejrzeli bożonarodzeniowe jasełka, organizowane w placówce od początku jej istnienia, czyli po 
raz 20. Tegoroczne przygotowały nauczycielki Elżbieta Skrzyńska, Danuta Stachowicz i Joanna Sobik * W Zespole 
Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich odbyła się tradycyjna międzynarodowa wigilijka, w czasie której uczniowie 
zaprezentowali świąteczne zwyczaje i potrawy z Francji, USA, Rosji, Hiszpanii, Australii, Włoch i Polski. Imprezę 
zorganizował samorząd uczniowski pod opieką Aleksandry Kosior-Rychlik * W Gimnazjum nr 4 w Rybnickiej Kuźni 
odbył się pełen atrakcji tydzień promocji zdrowia pod hasłem „Żyj zdrowo, aktywnie i bezpiecznie”. Koordyna-
torkami przedsięwzięcia były Adrianna Widera i Ewelina Demczuk * Bądź przedsiębiorczym – to tytuł projektu 
zrealizowanego przez Zespół Szkół Technicznych przy współudziale Fundacji „Viribus Unitis” z wykorzystaniem 
środków europejskich. Przeszkolono 30 uczniów i dwóch nauczycieli, a w trakcie szkolnego dnia przedsiębiorczości 
placówka otrzymała stosowny certyfikat.           (S)

Przedszkolak potrafi
Świątecznie w Przedszkolu nr 13…
Przy wigilijnym stole zasiadły nie tylko dzieci i personel, ale również przedstawiciele rady rodziców, dyrektor SP nr 13  

Grażyna Szarpak-Jondro oraz najstarszy harcerz Chwałowic – Tadeusz Ochwat, który przyniósł ogień betlejemski  
i opowiedział dzieciom o tradycjach i symbolice świąt. Przedszkolaki przygotowały jasełkowy program artystyczny. 

… i w Przedszkolu nr 14
Święta rodzina, anioły, pasterze, kolędnicy, zwierzęta,  

a nawet krasnale z chwałowickiego przedszkola pojawili 
się na scenie domu kultury w Chwałowicach w tradycyj-
nych jasełkach. Widzom spodobała się sceneria i muzyka, 
a przede wszystkim gra małych aktorów. Przedstawienie 
obejrzeli mieszkańcy dzielnicy, rodzice dzieci, a także 
zaproszeni goście. 

 (S)

Ślizgawka 
    na Rudzie
Jeśli pogoda dopisze, darmową, natu-

ralną ślizgawkę na terenie kąpieliska Ruda 
(głęboka część basenu) uruchomi w czasie 
ferii Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Warunek: solidny mróz!

R u s z a j ą  f e r i e 
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jeśli źródłem tych dobrych sygnałów jest reszta 
społeczeństwa, czyli dorośli. Uczestnicy projektu 
powinni też się dowiedzieć, jak winni się zachowy-
wać w różnych miejscach i warunkach. Początki 
bywają różne, w końcu zjawiamy się w dzielnicy, 
jako obcy. Czasem musimy uciekać — opowiada 
Kamil Szumiak. 

Program w Niedobczycach ruszył z początkiem 
października. — Po kilku wizytach w dzielnicy 
podeszliśmy do starszych kobiet. One wskazały 
nam grupkę młodzieży, do której podeszliśmy. To 
było pięć, sześć osób w różnym wieku. Ta pierwsza, 
zupełnie swobodna rozmowa dużo nam dała — 
wspomina Asia Wróbel.

Już wcześniej wpadli na pomysł zorganizowa-
nia na Andersa plenerowego happeningu i to był 
strzał w dziesiątkę. — Przygotowania dużo nas 
kosztowały, ale efekt przerósł nasze oczekiwania. 
W ostatni wtorek października przewinęło się tu 
blisko 70 dzieciaków i 30 dorosłych. Dla ludzi był to 
szok, mówili, że przecież tu nigdy nic się nie działo. 
Gwiazdą imprezy był raper Metrowy, który przyje-
chał tu zupełnie za darmo. Dzieciaki robiły sobie 
z nim zdjęcia; dostały też autografy — opowiadają 
Asia i Kamil. Chcą, by ci młodzi ludzie umieli 
sobie poradzić w normalnym życiu. Pokazują im, 
że świat nie kończy się na ich dzielnicy. Oboje 
chwalą sobie współpracę z radą dzielnicy, która 

bardzo ułatwia im pracę.
Kasia ma w swojej gru-

pie osiem dziewcząt, Ka-
mil ośmiu chłopców; mają 
od 13 do 16 lat. Spotykają 
się prawie codziennie. 
— Albo rozmawiamy na 
bardzo różne tematy, albo 
robimy coś konkretnego 
– jedziemy do centrum 
coś zjeść czy idziemy na 
ściankę wspinaczkową, 
działającą w cechowni 
dawnej kopalni Rymer 
— mówi Asia Wróbel.  
— Zmagają się na ogół 

z tymi samymi problemami, co ich rówieśnicy  
z innych części miasta – to brak akceptacji, zrozu-
mienia albo problemy w szkole. Jeśli dzieciak nie 
skarży się na sytuację w domu, to zakładamy, że 
takiego problemu nie ma. Nie chcemy tego od nich 
wyciągać, bo chcemy być dla nich partnerem, a nie 
policjantem, który ich przesłuchuje — zapewnia 
Kamil Szumiak. 

Podopieczni Asi i Kamila pomogli rozwie-
sić plakaty anonsujące zabawę andrzejkową  
w niedobczyckim domu kultury; w zamian sami 
otrzymali wejściówki. W grudniu spotkali się tam 
na przedświątecznej wigilii. Podobna odbyła się  
w budynku parafialnym w Niewiadomiu. 

W ramach projektu zaangażowano też trzech 
tzw. instruktorów rodzin i asystenta osoby nie-
pełnosprawnej. Ten ostatni opiekuje się trzema 
rodzinami, których członkami są niepełnospraw-
ni. Projekt T:RAF (www.trafrybnik.pl) będzie 
realizowany do końca listopada 2012. Na jego 
stronie internetowej, tłumaczonej na język mi-
gowy, można znaleźć najważniejsze informacje. 
W zakładce „T:RAF na mapie” sami mieszkańcy 
Niewiadomia i Niedobczyc wskazują ciekawe 
miejsca w swoich dzielnicach, ale też diagnozują 
problemy społeczne występujące w innych ich 
częściach. Wkrótce na stronie ma się też pojawić 
kalendarz różnego rodzaju imprez odbywających 
się w Niewiadomiu i Niedobczycach. Cały pro-
jekt jest dotowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego; wartość dofinansowania 
wyniesie ponad 1,4 mln zł. 

Wacław Troszka

stosowania metody Biofeedback u dzieci popra-
wił się sen. O korzyściach wciąż mówią rodzice 
uczniów, którzy chcą, by ich dziecko uczestniczyło 
w kolejnych treningach — opowiada dyrektor 
SP nr 1. U ponad 70 proc. uczniów poddanych 
terapii zaobserwowano korzystne zmiany. 

Jak zatem wygląda trening? Dzięki elektro-
dom umieszczonym na głowie i uszach ucznia, 
prowadzący badanie dokonuje pomiarów aktyw-
ności poszczególnych części mózgu. Aktywność 
wywołuje gra komputerowa, którą uczeń kontro-
luje wyłącznie swoim umysłem, nie używając do 
tego klawiatury ani myszki. Terapeuta analizując 
przebieg fal mózgowych wyświetlanych na mo-
nitorze może odpowiednio motywować swojego 

ucznia do osiągania coraz lepszych wyników.  
W ten sposób pacjent „uczy” swój mózg pracy  
w najkorzystniejszych warunkach. — To nie 
czarna magia, tylko metoda naukowa, która 
wykorzystuje neuroplastyczność mózgu, czyli dar, 
z którym się rodzimy — mówiła dr Alicja Kubik, 
przewodnicząca sekcji Biofeedback przy Pol-
skim Towarzystwie Neurofizjologii Klinicznej  
w Krakowie. Swoją wiedzą podzieliła się z uczest-
nikami konferencji „Wykorzystanie metody EEG 
Biofeedback w pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi”, jaka odbyła się 
7 grudnia w Rybniku. Pesymiści uważają, że 
wykorzystujemy wyłącznie 5 proc. możliwości 
naszego mózgu, optymiści, że dziesięć. Treningi 

Biofeedback zwiększają szybkość my-
ślenia, kreatywność i pamięć – dzięki 
czemu możemy wykorzystać nawet 
30 proc. potencjału naszego umysłu. 
Metoda nie ma działań ubocznych, 
poprawia możliwości umysłowe, szyb-
kość uczenia się, zapamiętywania, 
podejmowania decyzji, a eliminuje 
stres. — To metoda uniwersalna. 
Korzystają z niej również ludzie tele-
wizji, sportowcy, osoby występujące 
publicznie, czy policjanci — potwierdza  
Zdzisław Plisz. Dyrektor chce zain-
teresować tą metodą, jak najwięcej 

osób, dlatego swoimi doświadczeniami placów-
ka dzieliła się z partnerami projektu Socrates 
Comenius, m.in. z Wielkiej Brytanii, Rumunii, 
Węgier, Portugalii, czy Turcji. Jako pierwszy 
w mieście wprowadził tę metodę Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. O swoich pię-
cioletnich doświadczeniach i pracy z 50 dziećmi 
z niepełnosprawnością intelektualną mówiła 
Danuta Muras: — Biofeedback naprawia każdy 
problem. Dzieci, które miały nie mówić, mówią; 
silnie pobudzone się wyciszają, a rodzice widząc 
postępy domagają się kolejnych sesji. Metoda 
jest  stosowana również w Zespole Szkół nr 6  
w Boguszowicach, a dyrektor „jedynki” zapo-
wiada, że w jego szkole Biofeedback będzie 
stosowany nawet po zakończeniu unijnego 
projektu. Warto podkreślić, że w jego ramach 
uczniowie korzystają również z zajęć dydaktycz-
no-wyrównawczych z historii, języków angiel-
skiego i polskiego, przyrody, matematyki oraz 
nauczania zintegrowanego. Dzieci jeżdżą na 
wycieczki edukacyjne, biorą udział w ćwiczeniach 
logopedycznych, lekcjach plastyki, informatyki, 
ceramiki, tańca i gimnastyki korekcyjnej. Uzdol-
nieni uczniowie uczestniczą w kółku szachowym 
i w zajęciach klubu młodego odkrywcy, a dzieci  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych wzboga-
cają słownictwo i ćwiczą logiczne myślenie. 

(S)

Pedagodzy między familokami
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Uliczni pedagodzy Asia  
i Kamil są przekonani,  
że młodzi ludzie z Niedo-
bczyc i Niewiadomia mogą 
zdziałać wiele dobrego
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Muszą też podać nie tylko imiona i nazwiska 
uczniów, ale i ich numery pesel. Wszystko po to, 
by szkoły nie naciągały miasta na dotacje zawyża-
jąc faktyczną liczbę swoich uczniów. Miesięcznie 
miasto przekazuje szkołom niepublicznym  
o uprawnieniach szkół publicznych blisko 780 tys. zł.  
Na przykład, na jednego ucznia niepublicznej 
szkoły dla dorosłych urząd zgodnie z ustawą prze-
kazuje połowę tej kwoty, którą wydaje na ucznia 
takiej samej szkoły prowadzonej przez miasto.

Do tej pory miasto nie miało możliwości spraw-
dzenia, ilu faktycznie uczniów kształci się w danej 
szkole, a wiele wskazuje na to, że niepubliczne 
szkoły dla dorosłych, zwłaszcza te sieciowe, 
mające swe placówki w kilku bądź kilkunastu 
miastach, tworzą prawdziwą szarą strefę. — To 
nie były odosobnione przypadki. Formalnie do 
pobierania dotacji wystarczyło podanie kandydata 
i jego świadectwo ukończenia poprzedniej szkoły. 
Nawet jeśli ani razu nie pojawił się w szkole, był 

skreślany z listy uczniów dopiero po zakończeniu 
pierwszego semestru, ale szkoła przez cały ten 
semestr otrzymywała na jego kształcenie dotację 
z budżetu miasta. To dlatego szkoły prywatne tak 
chętnie przyjmowały uczniów na darmowe kierun-
ki. Szkoła otrzymywała dotację na stu uczniów,  
a faktycznie uczyło się ich 15, więc ta 15-ka mogła 
się uczyć za darmo — tłumaczy Katarzyna Seifert 
z magistrackiego wydziału edukacji. Patologia 
sięga dalej, były szkoły, które płaciły osobom, 
które zechciały zostać ich uczniami, a skoro tak, 
byli też tacy, którzy chętnie zapisywali się do kilku 
takich samych właściwie szkół na raz. Nawet jeśli 
po pierwszym semestrze ze 100-osobowej klasy 
zostawało 15 uczniów, to nie przeszkadzało to 
szkole ogłosić kolejnego naboru na pierwszy 
semestr darmowego kierunku, by zdobyć kolejną 
naciąganą dotację. Były też szkoły, które ofero-
wały mniejsze czesne w zamian za zapisanie się 
na dodatkowy, darmowy kierunek. Taki uczeń 

pojawiający się w szkole wyłącznie na papierze, 
otrzymywał jednak, uprawniającą do wielu 
zniżek, legitymację szkolną, co też było całkiem 
poważną zachętą.

Dane statystyczne zebrane przez magistrat są 
często szokujące. W jednym z niepublicznych li-
ceów uzupełniających do pierwszej klasy przyjęto 
306 osób,  ale naukę ukończyło tylko 80, a maturę 
zdały ledwie trzy osoby. W innym ogólniaku dla 
dorosłych tej samej sieci naukę w pierwszej klasie 
rozpoczęło 276 osób, a maturę łącznie z popraw-
kowiczami zdało 13 absolwentów. Pieniądze 
z miejskich dotacji szkoły niepubliczne muszą 
przeznaczyć na wydatki bieżące, muszą też rozli-
czyć się z miastem przedstawiając numery faktur, 
zapłaconych pieniędzmi z dotacji. W ubiegłym 
roku jedna ze szkół mająca swe oddziały w kilku 
miastach, przedstawiła w rozliczeniu tę samą 
fakturę w Rybniku, Żorach i Raciborzu.

Zastosowany program komputerowy sprawdza 
czy to samo nazwisko i nr pesel nie pojawia się 
w kilku klasach, a nawet w kilku szkołach jedno-
cześnie. Niewykluczone, że tropiąc nieuczciwe 
szkoły rybnicki urząd miasta nawiąże współpracę 
z sąsiednimi samorządami.

 (WaT)

Przy niejednomyślnej aprobacie komisji oświaty 
prezydent miasta miał zaproponować radnym 
pakiet dziewięciu uchwał. Cztery z nich traktują  
o połączeniu szkół podstawowych i znajdujących się 
w tej samej dzielnicy, czasem w bliskim sąsiedztwie, 
przedszkoli w jeden organizm administracyjny, 
czyli zespół szkolno-przedszkolny.W mieście funk-
cjonują już cztery takie zespoły w: Ochojcu, Gole-
jowie, Wielopolu i Niewiadomiu. Projekty uchwał 
mówiły o powstaniu z początkiem nowego roku 
szkolnego czterech kolejnych w dzielnicach: Północ 
(SP-5 + P-5), Boguszowice Stare (SP-16 + P-18),  
Orzepowice (SP-32 + P-35) i Boguszowice Osiedle 
(SP-18 + P-19). Tworzenie zespołów ma przynieść 
wymierne oszczędności (m.in. wspólne zakupy, 
jedna dyrekcja zamiast dwóch). Największa rewo-
lucja szykuje się w Orzepowicach, gdzie nowy ze-
spół szkolno-przedszkolny ma się przeprowadzić i 
funkcjonować od września w budynku popularne-
go medyka w sąsiedztwie szpitala. Dotychczasowy 
jego gospodarz Zespół Medycznych Szkół Police-
alnych Województwa Śląskiego ma się wprowadzić 
do znacznie mniejszego budynku opuszczonego 
przez podstawówkę. Z kolei w Niedobczycach 
funkcjonujące w osobnym miejskim budynku 
przy ul. Górnośląskiej Gimnazjum nr 11 ma się 
przenieść do Zespołu Szkół nr 5, zajmującego 
znacznie większy budynek przy ul. Rymera. Od 
września gimnazjum będzie w nim funkcjonować 

razem z ogólniakiem, technikum i zawodówką.
Największe poruszenie wywołały jednak plano-

wane zmiany w szkolnictwie specjalnym. Projekty 
uchwał mówiły o stworzeniu nowego przedszkola 
specjalnego, które ma działać w dzisiejszym inter-
nacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego przy ul. Mikołowskiej oraz o powołaniu do 
życia gimnazjum specjalnego w ramach Zespołu 
Szkół nr 6, zajmującego od niedawna duży budynek 
przy ul. Małachowskiego w Boguszowicach. Prze-
ciwko tym nowościom zaprotestowali nauczyciele  
i rodzice dzieci z popular-
nej Szkoły Życia, przekona-
ni, że proponowane zmiany 
prowadzą do rozbicia ich 
placówki, współtworzonej 
dziś przez przedszkole, 
podstawówkę i gimnazjum 
dla dzieci z upośledzeniem 
umiarkowanym, znacz-
nym i głębokim. Otrzy-
mali jednak zapewnienie, 
że Szkoła Życia, którą za 
dwa, trzy lata czeka prze-
prowadzka  do budynków 
dzisiejszego Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego przy ul. Piasta  
i Mikołowskiej, nadal bę-

dzie funkcjonować w niezmienionym kształcie. 
Obawy rodziców dotyczą też warunków, jakie 
będą miały ich dzieci w nowej siedzibie. W czasie 
obrad komisji oświaty Joanna Kryszczyszyn za-
pewniła ich, że budynki zostaną dostosowane do 
ich potrzeb. — Trzeba nas oceniać po uczynkach. 
Wybudowaliśmy przy Szkole Życia salę gimnastycz-
ną i windę, ale dzieci przybywa i ten budynek jest za 
ciasny, więc teraz chcemy przenieść je do większego 
budynku z lepszymi warunkami — mówi Adam 
Fudali, prezydent Rybnika i dodaje, że w Rybniku 
sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że zarówno on, jak  
i jego zastępczyni odpowiedzialna za oświatę mają 
dzieci niepełnosprawne i znają ich potrzeby. 

Zmiany w sieci szkół władze miasta tłumaczą 
niżem demograficznym i koniecznością racjonali-
zowania wydatków na oświatę. Tylko w tym roku 
miasto ma do niej dołożyć 32 mln zł.         (WaT)

W czasie posiedzenia komisji oświaty proponowane zmiany w szkolnictwie specjalnym wywołały  
gorącą dyskusję

Komputer wyszukuje martwe dusze
Od początku roku szkoły niepubliczne dotowane przez miasto, by uzyskać dota-

cję z budżetu miasta, muszą przesłać do magistratu informację o ilości uczniów 
korzystając z systemu informatycznego umożliwiającego pełną identyfikację. 

Zespalanie szkół
Już po zamknięciu tego wydania „GR” w magistracie rozpoczęła się pierwsza 

w tym roku sesja rady miasta, poświęcona w dużej części reformie sieci szkół  
i przedszkoli oraz zmianom organizacyjnym w szkolnictwie specjalnym.
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Szczęście do czwartej potęgi

W ostatnim dniu minionego roku rodzina państwa Szułów była już w komplecie. 
Rybnickie czworaczki opuściły szpital i poukładane dotąd życie swoich rodziców 
przewróciły do góry nogami. Wygląda na to, że dzisiaj sytuacja jest już opanowana.
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Aleksandra i Wojciech Szułowie ze swoimi pociechami, od lewej: Michaś, Bartuś, Grzesiu i Zuzia

Narodziny czworaczków to dla młodych rodzi-
ców prawdziwe trzęsienie ziemi. Dla Aleksandry  
i Wojciecha Szułów, którzy 29 listopada powitali na 
świecie trzech synów i córeczkę, poczwórna rewolucja 
wybuchła na dobre tuż przed Wigilią, kiedy w domu 
pojawiła się pierwsza dwójka. Zuzia i Bartek okazali 
się najsilniejsi i jako pierwsi opuścili inkubatory oraz 
szpital w Bytomiu. Tydzień później rodzina była już 
w komplecie, dołączyli Michaś i Grzesiu. — Sylwestra 
spędziliśmy już w gronie rodzinnym. Zamiast szampana 
były duże ilości mleka. Zaprosiliśmy mojego brata  
z żoną, z którymi, czuwając przy dzieciach i karmiąc 
je na zmianę, witaliśmy nowy rok — mówi pani Ola.   

Niewielki dziecięcy pokój wypełniają przede 
wszystkim cztery drewniane łóżeczka. Nad bezpie-
czeństwem dzieci czuwają tzw. elektroniczne nianie  
i niewielka kamera. Na każdym łóżeczku wiszą 
tabliczki z imionami pociech. Rodzice przygotowali 
pościel w czterech kolorach, a na rączki maluchów za-
łożyli różnobarwne wstążeczki. — Jeszcze na oddziale 
mieliśmy kłopoty z odróżnieniem chłopców. Bartuś  
i Michał są bardzo do siebie podobni. Pielęgniarki zwra-
cały nam uwagę, że siedząc przy inkubatorze Bartusia, 
mówimy do niego „Michałku” — śmieje się pani Ola. 

Dzisiaj już bez problemu rozróżniają wszystkie 
maluchy. Grzesiu i Zuzia mają wiele cech wspólnych. 
Są bardziej pulchni od Bartka i Michasia, którzy są 
drobnej postury i podobni są do taty. Dzieci różnią 
się za to usposobieniem. Zuzia jest spokojna i dużo 
śpi w ciągu dnia, wydając przy tym zabawne dźwięki. 
O towarzystwo upomina się w nocy. Grzesiu jest 
niezwykle ciekawski, ma już rozmiary typowego 
noworodka. Z kolei największym temperamentem 
obdarzony jest Bartek. To on najczęściej domaga 
się zainteresowania. — Często krzyczy, jakby chciał 

przypomnieć o sobie, lubi jak bierzemy go na ręce, 
domaga się pieszczot. Wtedy natychmiast uspokaja się 
i uśmiecha — opowiada mama.

Maluchy, które urodziły się w 33 tygodniu ciąży,  
a więc siedem tygodni przed planowanym terminem, 
ważyły od 1300 do 1700 gramów. To klasyczne wcze-
śniaki, które jeszcze przez jakiś czas będą wymagać 
szczególnej opieki. Dzieci regularnie odwiedza pedia-
tra, są pod kontrolą neonatologa i neurologa. Raz w 
tygodniu przyjeżdża rehabilitantka, która czuwa nad 
ich prawidłowym rozwojem fizycznym. Przed malu-
chami jeszcze badania okulistyczne, słuchu i krwi oraz 
prześwietlenie stawów biodrowych. By ich małe orga-
nizmy mogły prawidłowo się rozwijać, dzieci muszą 
regularnie przyjmować: witaminy, żelazo, leki wspo-
magające pracę jelit i innych organów. — Musimy  
pilnować godzin podawania poszczególnych lekarstw. 
Jest to kłopotliwe, ale do opanowania, bo przecież 
zdrowie dzieci jest najważniejsze — mówi pani Ola.

Dzieci karmione są co trzy godziny, osiem razy na 
dobę. Coraz częściej domagają się mleka również 
poza „ustalonymi” godzinami posiłków. — Zdarza 
się, że czterdzieści minut po karmieniu Grzesiu znów 
jest głodny, a ja chciałabym choć na godzinkę przy-
mknąć oko — mówi mama. Na szczęście w opiekę 
nad czworaczkami angażują się dziadkowie oraz 
brat pani Oli z żoną. Codziennie do domu państwa 
Szułów przychodzi jedna z trzech zatrudnionych 
przez urząd miasta pielęgniarek, które pozostają przy 
dzieciach nawet do północy. Jest też pani Jola, która 
pomaga w pracach domowych i prasowaniu sterty 
dziecięcych ubranek. — Razem z mężem jesteśmy na 
dobrej drodze do tego, by nasza rodzina funkcjonowała 
jak dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo — mówi 
poczwórna mama. Jednak w pierwszych tygodniach 

po porodzie była przytłoczona nową sytuacją. — Od 
szóstego tygodnia ciąży wiedzieliśmy, że będziemy mieli 
czworaczki. Oswoiliśmy się z tą myślą, przygotowaliśmy 
dziecięcy pokoik i wydawało nam się, że sytuację mamy 
opanowaną. Dopiero gdy dzieci przyszły na świat, 
uświadomiliśmy sobie, że nie mieliśmy pojęcia o tym, co 
nas czeka.— Pierwszy kryzys nadszedł jeszcze w szpi-
talu, gdy w inkubatorach zobaczyła cztery podłączone 
do respiratorów, bezbronne maleństwa. Pojawiły się 
łzy i obawa o zdrowie dzieci. — Lekarze mówili, że 
w przypadku wcześniaków chodzi przede wszystkim  
o ratowanie życia. Dla świeżo upieczonej mamy brzmia-
ło to przerażająco — wspomina, nie kryjąc wzruszenia. 
Dzisiaj maluchy świetnie się rozwijają, przybierają na 
wadze i już wyrastają z pierwszych ubranek. Są coraz 
bardziej żywotne, częściej się budzą, zwracają większą 
uwagę na otoczenie. Nie przeszkadza im, że wokół 
wciąż pojawiają się nowe osoby. Uwielbiają wieczorne 
kąpiele, po których zdecydowanie domagają się kola-
cji. — By wykąpać całą czwórkę potrzebujemy już tylko 
pół godziny. Wykąpane natychmiast chcą butli, więc 
kiedy razem z pielęgniarką myjemy i ubieramy dzieci, 
dziadkowie wymieniają wodę w wanience, a mąż czeka 
w kuchni z ciepłym mlekiem — opowiada pani Ola. 

Nie wyobraża sobie, jak dzisiaj wyglądałoby ich 
życie bez pomocy bliskich oraz wsparcia obcych im 
osób. Prezydent miasta, którego poparli radni, zapew-
nił rodzinie Szułów roczną obecność pielęgniarek, 
pomocy domowej oraz jednorazową zapomogę, która 
z pewnością podreperuje budżet rodziców. A wydatki 
są spore, bo jedna puszka mleka dla dwójki starcza 
na trzy dni, a każdej doby maluchy zużywają ponad 
czterdzieści pampersów. Na apel o pomoc wystosowa-
ny przez urząd miasta odpowiedziało kilka rybnickich 
marketów. Real przekazał bony zakupowe, Makro 
Cash and Carry przygotowało świąteczne paczki, 
Carrefour dostarczył środki pielęgnacyjne. Państwo 
Szułowie podpisali również umowę sponsorską  
z jedną z firm produkujących żywność dla dzieci, która 
przez pierwszy rok życia będzie bezpłatnie dostarczać 
czworaczkom mleko, soczki i dania w słoiczkach.  
W przypadku tak licznego potomstwa, każda po-
moc jest na wagę złota, dlatego pani Ola dziękuje 
wszystkim darczyńcom, wśród których znalazła się 
m.in. pani Sabina Demska z Niedobczyc. Po apelu   
o pomoc, zamieszczonym m.in. w grudniowym nume-
rze naszej gazety, przekazała maluchom pokaźną licz-
bę ubranek. — Gdybyśmy mieli jedno dziecko, pewnie 
też mówilibyśmy, że przeżywamy rewolucję. Przez to, że 
mamy czwórkę, przeszliśmy przyśpieszony kurs dojrze-
wania i jesteśmy lepiej zorganizowani. Czasem myślę, 
że nabrałam już takiego doświadczenia, że mogłabym 
odchować komuś jeszcze jedno dziecko — wyznaje  
z uśmiechem pani Ola.    

Dominika Ingram-Nowaczyk

Wszystkich, którzy chcieliby pomóc 

rodzinie czworaczków, prosimy o kon-

takt z Wydziałem Polityki Społecznej 

Urzędu Miasta Rybnika (tel. 32 43 92 233  

lub 32 43 92 213).

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 27



Styczeń
• Sesja rady miasta – w porządku obrad m.in. zarządzenie 

wyborów do rad dzielnic.
• W 19. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rybniczanie 

uzbierali 80 tys. zł.
• Marsz Pamięci w 66. rocznicę tragicznej ewakuacji więźniów 

z obozu w Oświęcimiu.
• Uruchomienie na próbę „czarnych kul”, urządzeń fotografu-

jących kierowców przejeżdżających przez skrzyżowania na 
czerwonym świetle.

• Stulecie urodzin Alojzego Frelicha z Gortatowic.
• Popularna telewizyjna superniania Dorota Zawadzka zaanga-

żowana w rybnicki projekt unijny „Szkoła dobrych pomysłów”.    
W kulturze: druga część II Rybnickiego Bożego Narodzenia i 

Kolędowania (kolędowali m.in. Robert Janowski i  Ewa Uryga), 
ukazał się 1.numer „Informatora Kulturalnego”, wydawanego w 
ramach projektu kultura.rybnik.eu współfinansowanego przez UE

W sporcie: wygrywając z ŁKS-em Łódź koszykarki Utex-u ROW 
Rybnik przybliżyły utrzymanie się w ford Germaz Ekstraklasie, 
szpadzistka RMKS-u Ania Mroszczak zadebiutowała w Pucha-
rze Europy kadetek.  

Luty
• Sesja rady miasta – podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej 

i ulgi dla rodzin wielodzietnych. 
• Otwarcie siedziby nowo powstałego ośrodka zamiejscowego 

Sądu Okręgowego w Gliwicach.
• Podpisanie umowy na przebudowę ul. Żorskiej.
• Otwarcie przebudowanego wiaduktu na ul. Włościańskiej 

w Kłokocinie.
• Porozumienie parlamentarzystów i samorządowców w spra-

wie apelu do ministra infrastruktury o bezpłatny dostęp do 
autostrady A1 dla mieszkańców regionu.

• Rozpoczęcie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 
dla Rybnika. 

• Piąta edycja konkursu portalu rybnik.com.pl „Człowiek Roku” 
– wśród nagrodzonych m.in. Anita Geratowska, dyrektor OPP 
Zespół Tańca Ludowego „Przygoda”.

W kulturze: Festiwal Piosenki Artystycznej z udziałem m.in. Ani 
Dąbrowskiej, Czesława Mozila, Gaby Kulki i Kasi Nosowskiej; w 
TZR monodram Krystyny Jandy „Ucho, gardło, nóż”. 

W sporcie: szermierze RMKS-u Krystian Fajkis i Kamil Naszkow-
ski powołani do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 
kadetów, powrót trenera Mirosława Orczyka do zespołu 
UTEX-u ROW-u Rybnik.

Marzec
• Sesja rady miasta – uchwalenie zmian miejscowych planów 

zagospodarowania.
• Rozpoczęcie cyklu zebrań sprawozdawczo-wyborczych  

w dzielnicach Rybnika.

• W ogólnopolskich mediach ruszyła kampania promocyjna 
„Rybnik Inwestujesz – Zyskujesz”; w jej ramach – udział miasta 
w tragach nieruchomości w Cannes.

• Przywrócono bezpośrednie, kolejowe połączenie Rybnika  
z Wrocławiem.

• Rozpoczęcie akcji zbierania podpisów mieszkańców regionu 
o nieodpłatny dostęp do autostrady A1.

• Odsłonięcie na budynku Akademii Ekonomicznej tablicy 
poświęconej ks. Fr. Blachnickiemu – inicjatorowi Ruchu 
Światło-Życie.

• W wyniku głosowania internautów Rybnik znalazł się na 
planszy gry „Monopoly”. 

• Prokuratura Rejonowa w Rybniku skierowała do sądu okrę-
gowego wniosek o umorzenie postępowania w sprawie 
Grzegorza W. i skierowanie go na leczenie w zamkniętym 
oddziale psychiatrycznym. W połowie października 2010 
roku w brutalny sposób zamordował on swego ojca, byłego 
wicewojewodę.

W kulturze: w Muzeum wystawa „Życie na kartki” o okresie 
PRL-u, w TZR – koncerty Michała Bajora i zespołu Raz, Dwa, 
Trzy, VII Rybnik Blues Festiwal, w PiMBP – koncert zespołu 
folkowego „Zawiało”, w DK w Chwałowicach „Twórczo męski 
wieczór sztuk”.  

W sporcie: po wielkich kłopotach i aferze związanej z próbą 
wyrolowania jednego z wychowanków żużlowego klubu, 
RKM ROW Rybnik otrzymał w końcu miesiąca ligową licencję 
na nowy sezon.

Kwiecień
• W bazylice św. Antoniego uroczystości dziękczynne za dar 

beatyfikacji Jana Pawła II.  
• Zakończenie wyborów do rad dzielnic.
• Uroczysta sesja młodzieżowej rady mia-
sta – pożegnanie maturzystów. 
• Decyzja prezydenta o zwiększeniu miejsc 
w przedszkolach (o 134).
• Biuletyn Informacji Publicznej rybnickie-
go magistratu trzeci w konkursie Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
„Przejrzysta strona BIP”.
• Roboty drogowe – zamknięcie części ul. 
Reymonta i Budowlanych
• Giełda DOM po raz 16.
• W Okrąglaku – XII Targi Pracy.
• Obchody 71. rocznicy Zbrodni Ka-
tyńskiej.
• Nominacja Danuty Mrozek, założycielki 
Uniwersytetu III Wieku w Rybniku do 
nagrody Narcyza.
• Julia Szreder i Paulina Kaziród z MDK 
laureatkami głównej nagrody w Olimpia-
dzie Sztuki w Waszyngtonie.

• „Sprzątanie” rzeki Ruda w ramach Międzynarodowego 
Dnia Ziemi.

• Rybnicki cech rzemiosł, wierny dotąd Izbie Rzemieślniczej 
w Katowicach, wstąpił do Izby Rzemieślniczej w Rybniku.

W kulturze: w TZR występ rosyjskiego chóru Pustovalova, 
premiera teatru Vivero „Do Ciebie, Panie...”.

W sporcie: żużlowcy rozpoczęli sezon od wyjazdowej porażki, 
ale w pierwszym meczu na swoim torze wygrali z faworytem 
ligi Polonią Bydgoszcz – później tak dobrze już nie było; 
pierwsze w sezonie regaty na Zalewie Rybnickim; koszykarki 
Uteksu ROW Rybnik poza ekstraligą. 

Maj
• Sesja rady miasta – w porządku obrad m.in. informacja dyrek-

tora Powiatowego Urzędu Pracy: bezrobocie spada.
• Miejskie obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja ze względu na 

niepogodę przeniesione z Rynku do Muzeum.  
• Wizyta delegacji z Rybnika w Saint-Vallier z okazji 50. rocznicy 

podpisania umowy partnerskiej.

• Roboty drogowe: utrudnienia m.in. na ulicach Żorskiej, Gli-
wickiej, Niepodległości, Rudzkiej, Rondo Wodzisławskie i ul. 
Włościańska zamknięte.  

• W szkołach i placówkach kultury okolicznościowe akademie, 
spotkania i konferencje związane z 90. rocznicą III powstania 
śląskiego.

• II Dyktando o tytuł Rybnickiego Mistrza Ortografii organizo-
wane wspólnie przez red. „Gazety Rybnickiej” oraz PiMBP.

• XVIII Rybnickie Dni Promocji Zdrowia.
• Setne urodziny Gertrudy Kuśki z Ligoty-Ligockiej Kuźni. 
W kulturze: XIII Festiwal Sztuki Teatralnej (Fundacja ER); na scenie 

TZR Krystyna Janda w spektaklu Och-Teatru „Weekend z R.”
W sporcie: żużlowy memoriał Łukasza Romanka – wygrywa 

Australijczyk Jason Crump; długo oczekiwany awans piłkarzy 
ROW-u Rybnik do II ligi. 

Czerwiec
• Absolutorium dla prezydenta Rybnika.
• Drugie czerwcowe posiedzenie rady miasta – ulgi dla 

inwestorów.
• Podpisanie umowy na dofinansowanie z budżetu państwa 

kilku zadań związanych z przebudową układu komunika-
cyjnego w kwocie. 

• Koncert Bryana Adamsa na Stadionie Miejskim! 
• Roboty drogowe – ruszyła przebudowa wiaduktu przy ul. 

Gliwickiej i remont ul. Budowlanych.
• Uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego 

Rybnika z Warszawą.
• Zakończenie naboru chętnych mieszkańców Rybnika do 

programu ograniczenia niskiej emisji poprzez instalację 
kolektorów słonecznych.

• Koniec roku szkolnego – prezydent miasta honoruje szkol-
nych prymusów.

• Kwiatowy wystrój miasta na początek polskiej prezydencji 
w UE.

• Po kilkutygodniowej obserwacji biegli psychiatrzy z Krakowa 
stwierdzili, że Krzysztof W., który w sierpniu 2010 roku urzą-
dził strzelaninę w Boguszowicach, był wtedy niepoczytalny 
i jest chory psychicznie.

W kulturze: w ramach Dni Rybnika – koncerty Ewy Farnej 
i Andrzeja Piasecznego na Stadionie Miejskim, turniej 
dzielnic i 20., jubileuszowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota 
Lira”; wręczenie nagród prezydenta w dziedzinie kultury: 
wśród nagrodzonych Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. Szafranków

W sporcie: Agata Perenc Sportowcem Roku 2010, Regaty 
Olimpiad Specjalnych na Zalewie Rybnickim, II Rybnicki 
Półmaraton Księżycowy organizowany przez MOSiR.  

Lipiec 
• Ogłoszenie ogólnopolskiego rankingu samorządów „Rzecz-

pospolitej” – Rybnik na dziesiątym miejscu w kategorii miast 
na prawach powiatu.

• Uroczystości związane ze Świętem Policji.
• Zmiany w ruchu ze względu na roboty drogowe w dzielnicy 

Maroko-Nowiny.
• Ogłoszenie przez Fitch Ratings ratingu dla Rybnika na poziomie 

„A(pol)”; zmiana perspektywy ze stabilnej na pozytywną.  
• „Dziennik Zachodni” publikuje wyniki badań socjologicznych 

– rybniczanie najbardziej szczęśliwymi ludźmi w woj. śląskim.
• Stulecie urodzin pani Marii Ochojskiej z Chwałowic. 
W kulturze: w TZR (przeniesiony z powodu niepogody) koncert z 

okazji rozpoczęcia polskiej prezydencji w UE – szlagiery polskiej 
piosenki międzywojennej.

W sporcie: w miniżużlowych indywidualnych mistrzostwa Świa-
ta rozgrywanych w Chwałowicach, czwarte miejsce wywalczył 
rybniczanin Kacper Woryna. 

Sierpień
• Dodatkowa, wakacyjna sesja rady miasta – zgoda radnych na 

budowę drugiego w mieście „Orlika”.

Kalendarium 2011

W lutym otwarto nowy ośrodek zamiejscowy Sądu Okręgowego w Gliwicach
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• Zmarł Karol Miczajka, zasłużony rybniczanin uhonorowany 
medalem „Beneficii Grata Civitas Rybnik”.  

• Profil miasta na www.facebook.com/rybnikeu.
• Letni szczyt robót drogowych – zakończenie budowy ronda w 

ciągu Obwiedni Północnej na ul. Budowlanych, rozpoczęcie 
przebudowy ul. Wodzisławskiej,oddanie do użytku po remon-
cie ronda Dorsten oraz skrzyżowania ulic Raciborskiej i Kotucza.

• W drogę wyrusza 66. Rybnicka Piesza Pielgrzymka na Jasna 
Górę.

• Oficjalne zakończenie budowy fundamentów przyszłego 
kościoła MB Częstochowskiej na obrzeżach osiedla Nowiny.

• Setne urodziny obchodziła Anna Kocur – mieszkanka Miejskie-
go Domu Pomocy Społecznej.

• Zniszczenie przez wandali nowych przystanków autobusowych 
w okolicy skrzyżowania ulic Raciborskiej i Kwiotka.

• III Rajd Rowerowy Rodzin Zastępczych. 
• Śmierć na zawodach w Lesznie żorzanina Kamila Kochmana, 

szybownika Aeroklubu ROW Rybnik; kilka dni później na 
lotnisku w Gotartowicach ginie spadochroniarz Marcin Zając 
z Orzesza.

• Sąd mając opinię drugiego zespołu biegłych psychiatrów 

umorzył postępowanie w sprawie zbrodni dokonanej przez 
Grzegorza W. i skierował go na leczenie psychiatryczne pod 
kluczem.

W kulturze: IV Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego, 
koniec trasy z PKS-em (Platformą Kulturalno-Społeczną),  
w TZR – spektakl teatru Capitol „Wszystko o kobietach”.

W sporcie: bokser Mateusz Mazik zawieszony za stosowanie 
dopingu, w Niedobczycach mecz piłki nożej z udziałem m.in. 
biathlonisty Tomasza Sikory dla wsparcia stowarzyszenia 
Oligos; koszykarka Katarzyna Suknarowska z KK ROW Rybnik 
gra na uniwersjadzie w Chinach.

Wrzesień
• Sesja rady miasta – w porządku obrad m.in. wybór ławników 

do sądu rejonowego i okręgowego.
• Rybnik gospodarzem Europejskiego Kongresu Obywatelstwa 

i Miast Bliźniaczych; w jego ramach uroczystości związane 
z 50. rocznicą umowy partnerskiej między Rybnikiem  
a francuskim Saint Vallier. 

• Na rynku i pod wyremontowanym pomnikiem w Paruszowcu-
Piaskach odbyły się miejskie uroczystości związane z Dniem We-
terana, 60. rocznicą powstania w Rybniku Wojskowej Komendy 
Uzupełnień oraz z 72. rocznicą wybuchu II wojny światowej.

• Wprowadzenie do rybnickich szkół „fakultetów prezydenc-
kich” czyli ponad 800 dodatkowych godzin nauki.

• Podsumowanie projektu dla niepełnosprawnych „Dodajcie 
nam skrzydeł”

• Roboty drogowe – czasowe zamknięcie m.in. ulic Podmiejskiej 
i Cegielnianej.

• Marsz Ruchu Autonomii Śląska.
• Internetowy serwis Ośrodka Pomocy Społecznej zwycięzcą w 

konkursie „Strona internetowa bez barier” Fundacji Widzialni.
• „Monopoly” z Rybnikiem już w sprzedaży!

• „Dzień otwarty” elektrowni „Rybnik”.   
• Przydomowy ogród Doroty i Janusza Jasłowskich z Ochojca 

najwyżej oceniony w konkursie „O ładniejszy Rybnik”.
• Żelazne Gody (65 lat małżeństwa) państwa Bronisławy  

i Eugeniusza Piotrowskich z dzielnicy Smolna.
• Czwarte urodziny Focus Parku. 
W kulturze: XXVI Dni Muzyki Organowej i Kameralnej, w Mu-

zeum – wystawa mundurów, broni i wyposażenia armii USA 
w czasie II wojny światowej. 

W sporcie: XIII Regaty w klasie Omego o Puchar Prezydenta 
Miasta; Kacper Woryna mistrzem Polski w miniżużlu, kolejny 
wyścig kolarski Tour de Rybnik. 

Październik
• Sesja rady miasta – na mocy ustawy, ośrodek rodzinnej pieczy 

zastępczej w miejsce ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.
• Wybory do parlamentu – wśród parlamentarzystów rybniczanie 

Marek Krząkała (PO) i Bolesław Piecha (PiS). Antoni Motyczka 
(PO) wygrywa w okręgu rybnickim wybory do Senatu. 

• Laureatką Złotej Honorowej Lampki Górniczej zostaje dzien-
nikarka Aleksandra Klich-Siewiorek 

• Dzień Edukacji Narodowej – me-
dale Mikołaja z Rybnika dla Melanii 
Kobrynowicz, Hanny Paszek, Urszuli 
Grzonki, Haliny Androsz, Jana Maje-
ra i Witolda Kulaka. 
• Roboty drogowe – Raciborska 
jednokierunkowa, wahadłowo na 
Wodzisławskiej.
• W Gotartowicach – spotkanie 
władz samorządowych z miesz-
kańcami w sprawie planowanej 
rozbudowy lotniska.
• Trzy rybnickie wyższe uczelnie 
zainaugurowały 12. rok akademicki.
• Hm Jan Bochenek wybrany ko-
mendantem Hufca Ziemi Rybnickiej 
ZHP im. Jana Pukowca.  
• Wiceminister Adam Zdziebło oraz 
rybnickie Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji wśród laureatów 
Czarnych Diamentów nagrody Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Rybniku.

• Spółdzielnia uczniowska z ekonomika najlepsza w woj. śląskim. 
• Otwarcie nowej siedziby szkoły zawodowej Izby Rzemieślniczej 

w wyremontowanej części dawnego szpitala Juliusz.
• Żelazne Gody obchodzili Łucja i Franciszek Stasiakowie  

z Boguszowic. 
• Wystawa krajowa psów rasowych w Kamieniu.
• Uprawomocnienie się wyroku 4,5 lat więzienia dla ginekologa 

Andrzeja K. za wykonywanie aborcji.
• Michał Marcol, absolwent „szkoły Szafranków”, uczestnikiem 

Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka 
Wieniawskiego w Poznaniu. 

W kulturze: 42. Rybnickie Dni Literatury (wśród gości Bajor, 
Grupa MoCarta, inspirowana twórczością Miłosza spektakl 
grupy Zawiało Folk Free Music); ponowna wizyta Krystyny 
Jandy ze spektaklem „Biała bluzka”; kabaret Smile wygrywa 
16. Rybnicką Jesień Kabaretową (Ryjek); 10 jubileuszowe 
Boguszowickie Dni Młodych; „Symfonia pieśni żałosnych” 
Góreckiego w wykonaniu orkiestry „szkoły Szafranków”.

W sporcie: charytatywny mecz piłki nożnej dla kontuzjowa-
nego żużlowca Kamila Cieślara z udziałem m.in. Dariusza 
i Jerzego Dudków, Jacka Krzynówka i Adama Drewnioka  
z zespołu Carrantuohill.   

Listopad
• Na świat przyszły prawdopodobnie pierwsze w historii Rybnika 

czworaczki – Zuzia, Bartek, Grzesiu i Michał.
• Sesja rady miasta – m.in. podwyżka podatku od nieruchomości 

i przyjęcie planu zadaszenia targowiska; wszystkie uchwały 
przyjęte jednogłośnie!

• Na emeryturę przeszedł metropolita katowicki, pochodzący  
z Niedobczyc ks. arcybiskup Damian Zimoń.  

• Posiedzenie młodzieżowej rady miasta – omówienie  
planów na nowy rok szkolny.

• Obchody Święta Niepodległości.
• Zakończenie remontu elewacji bazyliki św. Antoniego.
• Rybnicki System Informacji Przestrzennej laureatem pierwszej 

edycji konkursu Panteon Administracji Polskiej. 
• Otwarcie wiaduktu na ul. Gliwickiej oraz części obwodnicy 

łączącej ulice Budowlanych i Rudzką.
• Oddanie do użytku wyremontowanego parkingu przy  

ul. Skłodowskiej-Curie oraz testowanego tam bezobsługo-
wego systemu opłat.

• Podpisanie umowy na budowę miejskiej szerokopasmowej 
sieci internetowej. 

• Rybniczanin Jan Olbrycht został wiceprzewodniczącym 
Europejskiej Partii Ludowej, największej w europarlamencie.

• Nowy metropolita katowicki ks. abp. Wiktor Skworc w sank-
tuarium św. Teresy w Chwałowicach odprawia transmitowaną 
przez Polskie Radio mszę barbórkową.

• Stulecie istnienia świętowała Szkoła Podstawowa nr 13 im. 
Bohaterskich Harcerzy Rybnika Chwałowic.

• Interwencja prezydenta miasta u marszałka woj. śląskiego 
w sprawie planowanej likwidacji oddziału neurologicznego 
w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Rybniku.

• Żelazne Gody (65 lat małżeństwa) obchodzili Helena i Józef 
Goczołowie z Niewiadomia. 

• Sąd Apelacyjny w Katowicach skazał prawomocnym wy-
rokiem Andrzeja K., rybnickiego ginekologa na cztery i pół 
roku więzienia oraz blisko 100 tys. zł grzywny. To kara za 
wykonanie blisko 100 nielegalnych aborcji.

• W rybnickim ośrodku Sądu Okręgowego w Gliwicach odbyła 
się pierwsza rozprawa w sprawie strzelca z Boguszowic 
Krzysztofa W. Prokuratura mając opinię biegłych o jego 
niepoczytalności, wystąpiła o umorzenie postępowania  
i skierowanie go na leczenie psychiatryczne, sąd jednak 
rozpoczął postępowanie dowodowe i przesłuchał pierwszych 
pokrzywdzonych. 

W kulturze: XXVI Silesian Jazz Meeting z udziałem m.in. 
pianisty Adama Makowicza; koncert zespołu „6 na 6”  
z gwiazdami: Stanisławem Sojką, Kubą Badachem i Sabiną 
Jeszką; Dni Cecyliańskie z „Symfonią pieśni żałosnych” na 
finał, Rybnicka Jesień Chóralna w Domu Kultury w Chwało-
wicach 5. Międzynarodowy Konkurs Fotografii Przemysłowej 
i Industrialnej Foto-Pain.        

W sporcie: doroczny regionalny miting pływacki oraz turniej 
koszykówki zunifikowanej Olimpiad Specjalnych; 

Grudzień
• Sesja rady miasta – budżet przyjęty jednogłośnie!
• Decyzja francuskiego koncernu EDF o budowie w sąsiedztwie 

elektrowni Rybnik elektrowni węglowej Ruda, inwestycji  
o wartości blisko 2 mld euro.

• Modernizowana ul. Żorska już przejezdna.
• Poseł Marek Krząkała współprzewodniczącym Fundacji 

Współpracy Polsko-Niemieckiej.
• Imprezy świąteczne z cyklu Rybnickie Boże Narodzenie  

i Kolędowanie (m.in. jarmark świąteczny, występy zespołów 
artystycznych, rzeźbienie w  lodzie).

• Spotkania przedświąteczne różnych środowisk; prezydent 
na wigilijce z samotnymi i bezdomnymi.

• Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Samorządowy 
lider zarządzania” dla projektu „Rybnicka edukacja osób 
niepełnosprawnych drogą do sukcesu”.  

• Uruchomienie sezonowego lodowiska w sąsiedztwie Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych.

• Oddanie do użytku kolejnego mieszkania chronionego 
dla kobiet. 

• Żelazne Gody państwa Elfrydy i Wilhelma Białych.
• Sylwester w Teatrze Ziemi Rybnickiej, wśród wykonawców 

Ewa Uryga.
W kulturze: na scenie TZR – balet „Dziadek do orzechów”; 

Międzynarodowy Silesia Gospel Festival.
W sporcie: VII Bieg Barbórkowy ulicami miasta; działacze 

RKM-u porzucili zadłużone stowarzyszenie bez licencji na 
2012 rok i założyli spółkę ROW, która otrzymała warunkową 
licencję na starty żużlowej drużyny w II lidze.

Wiesława Różańska

Czerwcowy koncert Bryana Adamsa na Stadionie Miejskim. Po raz pierwszy w Rybniku zagrała 
gwiazda światowego formatu
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W 2010 r. filia w Stodołach miała ponad 90 
czytelników, w 2011 już 67. Zmniejszyła się też 
liczba wypożyczeń: z 1500 w 2010 r. do 1270  
w roku ubiegłym. Wzrosły za to koszty utrzymania 
placówki z 27 do 30 tys. zł rocznie. Dane te przed-
stawiła na grudniowej sesji wiceprezydent Ewa 
Ryszka, która zwróciła również uwagę na trudne 
warunki lokalowe: — Filia zajmuje małe pomiesz-
czenie o powierzchni 33 m2, z toaletą na zewnątrz 
budynku. Nie są to warunki, w których powinna 
funkcjonować biblioteka w XXI wieku — mówiła 
wiceprezydent. Józef Sorychta, szef zarządu rady 
dzielnicy Stodoły przyznaje, że sytuacja w budynku 
przy ul. Rudzkiej faktycznie jest zła, ale problem 
w tym, że Stodoły czują się zepchnięte na margi-
nes miasta – najpierw zlikwidowano tam szkołę, 
teraz bibliotekę, a dzielnica, jak mówią ludzie, nie 
otrzymuje niczego w zamian. I taką właśnie opinię 
przedstawiciele rady dzielnicy zawarli w piśmie, 
w którym negatywnie odnieśli się do propozycji 
likwidacji placówki. — Dotarcie do biblioteki  
w centrum nie stanowi dziś większego problemu. 
Rozumiemy argumentację miasta – względy ekono-
miczne i lokalowe oraz spadającą liczbę czytelników, 
ale mamy poczucie, że to kolejna strata dla dzielnicy. 
Strach pomyśleć, co jeszcze zostanie zamknięte. 
Mieszkańcy Stodół oczekują czegoś w zamian, ale to 
specyficzna, mała dzielnica, więc nie wszystkie pomysły 
tutaj się sprawdzą — mówi Sorychta. Może kiosk 
internetowy? zastanawiał się radny Piotr Kuczera, 
który przypomniał, że w Stodołach prężnie działa 
OSP: — Poszukajmy alternatywy, by dzielnica nie 
czuła się samotną wyspą — mówił. 

Wiceprezydent Ewa Ryszka wyjaśnia, że w dobie 
kryzysu miasto musi szukać oszczędności. — Mamy 
27 dzielnic. Każda chciałaby bibliotekę, boisko, 
dom kultury, lodowisko, czy basen. Jesteśmy jednym 
miastem, dlatego na Rybnik trzeba spojrzeć globalnie 
— mówiła. — Może mamy za dużo dzielnic? Może 
wyjściem z sytuacji byłoby połączenie kilku z nich? 

Radny Franciszek Kurpanik przypominając likwi-
dację biblioteki na Zamysłowie, krytycznie odniósł 
się do propozycji zamknięcia kolejnej filii. Wicepre-
zydent Ryszka wyjaśniała, że w przypadku Zamysło-
wa, kluczową rolę odegrały sprawy lokalowe i stan 
książek – mimo wykorzystania urządzeń odgrzybiają-
cych udało się uratować tylko 25 proc. księgozbioru. 
Halina Opoka, dyrektor PiMBP wyjaśnia, że po 
zamknięciu filii w Zamysłowie wielu jej czytelników 
przeniosło się do biblioteki centralnej. Być może  
w przypadku Stodół będzie podobnie, szczególnie, że 
z dzielnicy można dojechać autobusem bezpośrednio 
na Plac Wolności, skąd już tylko krok do biblioteki 
głównej. Czytelnicy ze Stodół mogą też korzystać  
z innych filii; najbliższa mieści się w Klubie Energe-
tyka. — Z pewnością część osób zrezygnuje, skoro nie 

będzie mogła korzystać z biblioteki, którą miała pod 
nosem — szacuje dyrektor Opoka. 

— Czytelnicy są zaskoczeni — mówi Agnieszka 
Wengrzik, bibliotekarka ze Stodół. Pracuje tu już 
20 lat. Przywykła do trudnych warunków. Pamięta 
jeszcze czasy, kiedy wodę trzeba było przynosić ze 
studni. — Pomieszczenie jest małe. Pięć osób z trudem 
się tu mieści — mówi. Martwi się o swoich stałych 
czytelników, których zdążyła poznać i polubić. Wśród 
odwiedzających bibliotekę są nie tylko mieszkańcy 
Stodół, ale także Chwałęcic, a nawet Zwonowic. 
Mają do dyspozycji prawie 7 tys. książek. Dominują 
dorośli. Coraz rzadziej przychodzą tu dzieci, dlate-
go Agnieszka Wengrzik zachęca, by w przyszłości 
poszukać rozwiązania, które zaktywizowałoby 
najmłodszych mieszkańców Stodół. Pani Agnieszka 
posady nie straci, zastąpi odchodzącą na emeryturę 
bibliotekarkę z innej filii PiMBP. 

— Statystyki potwierdzają, że czytelnicy coraz czę-
ściej przenoszą się do biblioteki centralnej, gdzie mają 
większy wybór książek. Nie można więc powiedzieć, 
że ograniczamy dostęp do czytelnictwa — odpierała 
zarzuty radnych Ewa Ryszka. W czasie dyskusji nad 
uchwałą zapowiadającą likwidację filii nr 14 radni PO 
zwrócili też uwagę na potrzebę utworzenia w mieście 
biblioteki z prawdziwego zdarzenia, a nawet centrum 
informacji naukowej. Podnosili też brak konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Stodół w sprawie 
likwidacji placówki. Wiceprezydent tłumaczyła, że 
nie było takiego wymogu, ale zdaniem opozycji,  
w dobrym tonie byłoby zapytać o zdanie mieszkań-
ców. Dziewięciu radnych nie poparło więc uchwały, 
jedna się wstrzymała, a 13 zagłosowało za. 

(S)

W Stodołach 
zostaną tylko stodoły

… mówią radni opozycji o przyszłości najmniejszej dzielnicy miasta. W Stodołach 
zostanie zamknięta biblioteka, bo z roku na rok spada liczba czytelników i ilość 
wypożyczeń. Ale to nie jedyne powody jej likwidacji.

4 lutego w auli Zespołu Szkół 
nr 3 w Rybniku przy ul. Orzepo-
wickiej na Nowinach odbędzie się 
IX Bezalkoholowy Bal Karnawa-
łowy. Hasłem przewodnim będzie 
„EURO 2012 – szukamy mistrza”. 

Koszt zabawy karnawałowej wynosi 
140 zł od pary. W cenie: muzyka zespołu 
Ojciec i Syn, ciepłe danie, zimna płyta, 
kawa, ciasto i napoje. Zaplanowano 
konkursy i konkurencje sportowe. Za-
bawę organizuje parafia św. Jadwigi 
oraz Wspólnota Rodzin. Chętnych do 
zabawy bez promili przybywa z roku 
na rok. Zapisy prowadzi kancelaria 
parafialna (tel. 32 42 45 240) oraz ks. 
Marek Bernacki (tel. 607 162 073).  (S)

Młodzieżowa Rada Miasta oraz 
fundacja Iskierka zapraszają na 
Charytatywny Wieczór Humoru, 
organizowany, by zebrać pieniądze 
na leczenie Wiktorii i Tomka – 
podopiecznych Iskierki. 

W piątek 17 lutego o 18 w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej wystąpią rybnickie ka-
barety: Suche Kluski, Kałasznikof, Noc 
i Noł-Nejm oraz znany z Mam Talent! 
młody iluzjonista również obdarzony 
sporym poczuciem humoru Tomasz 
Kabis. Bilety-cegiełki: normalny – 20 
zł; ulgowy – 10 zł.                         (WaT) 

Kolejne spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki już 15 lutego o g. 17 
w oddziale zbiorów muzycznych 
PiMBP. Tematem dyskusji będzie 
powieść Khaleda Hosseini „Tysiąc 
wspaniałych słońc”. Jak informuje 
wydawca, to kronika trzydziestu 
lat historii Afganistanu i głęboko 
poruszająca opowieść o rodzinie, 
przyjaźni, nadziei i ocaleniu dzięki 
miłości. Wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy.               (m)

Tysiąc 
wspaniałych słońc 
w lutym

Zabawa 
bez promili

Kabaret
charytatywny

Agnieszka Wengrzik martwi się o swoich stałych czytelników, których  
zdążyła poznać i polubić
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Dla Oligosu 2011 r. zakończył się sukcesem 
– stowarzyszenie otrzymało certyfikat „Orga-
nizacji przyjaznej wolontariuszom”, zaś sami 
wolontariusze zostali wyróżnieni w śląskiej edy-
cji konkursu „Barwy wolontariatu”. — Oligos 
często korzysta z pomocy wolontariuszy, dlatego 
postanowiliśmy podejść do tej współpracy w spo-
sób bardziej profesjonalny. Stworzyliśmy biuro 
wolontariatu i bazę wolontariuszy. Udało się 
przeszkolić 30 wolontariuszy, 12 koordynatorów  
i sześciu liderów wolontariatu — wylicza Elżbieta 
Piotrowska, prezes stowarzyszenia. Nie wyobra-
ża sobie działania bez pomocy wolontariuszy,  

którzy pracują w Środowiskowym Domu 
Samopomocy przy ul. Karłowicza i świetlicy, 
którą prowadzi Oligos. Angażują się w akcje 
charytatywne i wolontariat wakacyjny. Stowa-
rzyszenie podpisało porozumienia o współpra-
cy wolontariackiej z 34 osobami. Dziesięciu 
najlepszych uhonorowano podczas grudniowej 
gali. Jedną z wyróżnionych jest Aleksandra 
Olszewska, która codziennie przywozi na te-
rapię swoją chorą na zespół Aspergera córkę. 
Czas, jaki mogłaby wykorzystać na odpoczynek, 
poświęca innym niepełnosprawnym, z którymi 
ma doskonały kontakt. — Zawsze możemy na 
nią liczyć — mówią w Oligosie. Udało się jej 
zainteresować ideą wolontariatu 11 innych 
osób. Licealistka Kamila Kluczniok, przy-
szła do Środowiskowego Domu Samopomocy  
i zapytała, czy się przyda. Została. Agnieszka 

Rawska zaczynała od wolontariatu, dziś jest 
już pracownikiem ŚDS i pomaga osobom  
z największymi dysfunkcjami życiowymi. Po 
pracy nadal udziela się jako wolontariuszka, bo, 
jak mówi, są jeszcze wolne weekendy. Sylwia 
Laskowska, studentka psychologii i socjologii, 
od urodzenia niedowidzi. Wie, jak ważna jest 
pomoc ludziom, którzy nie mogą normalnie 
funkcjonować, więc wspiera potrzebujących. 
Podobnie, jak Wojciech Wajs, który z Oli-
gosem współpracuje od 2008 r. Do świetlicy 
przychodzi z gitarą i pomaga w okolicznościo-
wych imprezach. — Mała Wiki jest naszą wo-

lontariuszką od public relations. Opowiada o nas 
w szkole, w Młodzieżowym Domu Kultury, w któ-
rym tańczy, prosi o wsparcie, promuje — mówi 
o dziewięcioletniej Wiktorii Nieszporek, 
prezes Oligosu. Rafał Sobeczko włączył się 
w organizację charytatywnej gali tańca i został 
na dłużej. Poznał środowisko i napisał pracę 
dyplomową o barierach architektonicznych  
w turystyce. Wciąż pomaga w zajęciach tera-
peutycznych i pozyskuje sponsorów. Gimna-
zjalista Krzysztof Jaworski, interesuje się 
żużlem i piłką nożną, ale wolny czas spędza 
również w ośrodku przy Karłowicza, opieku-
jąc się m.in. Damianem. Rafał Kluba, uczeń 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, 
ukończył kurs wolontariuszy i w czasie wa-
kacji odwiedzał chłopca z zespołem Downa,  
z którym grał w piłkę i słuchał muzyki. Wakacje 

się skończyły, ale nie spotkania. Dziesiątkę 
nagrodzonych zamyka Piotr Ryłko, którego 
specjalnie przedstawiać nie trzeba, to wo-
lontariusz roku 2010 województwa śląskiego, 
laureat konkursu „Pomagam, bo”, promotor  
i koordynator wolontariatu. 

— Nie ma dziedziny, w której pomoc wo-
lontariuszy nie byłaby potrzebna — mówiła 
podczas gali Ewa Ryszka, wiceprezydent miasta  
i przypomniała o zaangażowaniu wolontariuszy 
w trakcie europejskiego kongresu miast part-
nerskich czy koncertu Bryana Adamsa. Anna 
Pytlik, koordynator wolontariatu w rybnickim 
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
podsumowała europejski rok wolontariatu,  
a dziecięcy zespół taneczny Mini Flex, z wo-
lontariuszką Wiktorią w składzie, dał popis 
swoich umiejętności. 

Elżbieta Piotrowska już myśli o rybnickiej 
gali wolontariatu, która pozwoliłaby nagrodzić 
najlepszych wolontariuszy z całego miasta. 
Chciałaby docenić osoby, które zmieniają życie 
niepełnosprawnych i ich bliskich i wypromo-
wać modę na pomaganie. 

(S)
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Moda na pomaganie
Sylwia od urodzenia jest osobą niedowidzącą. Ola wychowuje niepełnosprawną 

córkę. Wiktoria ma dopiero dziewięć lat, a Piotr jest emerytem. Nie przeszkodziło 
im to jednak w zdobyciu tytułów wolontariuszy roku rybnickiego stowarzyszenia 
Oligos. Statuetki odebrali podczas gali pod hasłem „Wolontariat – świadomy 
wybór” w Środowiskowym Domu Samopomocy. Podsumowano tam również 
Europejski Rok Wolontariatu. 

Wolontariusze roku 2011 stowarzyszenia Oligos 

Wolontariusze 
są wśród nas

Trwają przygotowania do konkur-
su nawiązującego do minionego już 
roku wolontariatu i uchwalonego 
przez Sejm na 2012 – roku Janusza 
Korczaka i księdza Piotra Skargi,  
w życiu których działalność społeczna 
odgrywała ważną rolę. 

Konkurs plastyczny „Wolontariusze 
są wśród nas” skierowany jest do 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z Rybnika i powiatu i ma 
promować działalność charytatywną  
i wolontariat. Indywidualnie bądź 
w dwu-, trzyosobowych zespołach 
uczestnicy konkursu muszą przygoto-
wać plakat formatu 70x100 cm zawie-
rający zdjęcia, komentarz i złotą myśl 
Korczaka czy ks. Skargi nawiązującą 
do działalności charytatywnej. Termin 
nadsyłania prac mija 15 marca. Orga-
nizatorami konkursu są rybnicki oddział 
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy 
Szkół Polskich i Zespół Szkół Urszulań-
skich. Szczegóły na www.rybnik.pl/
bsip/wolontariat.htm 

(S)
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Prezentacja polskiego, w tym śląskiego, 
folkloru i tradycji poza granicami kraju, 
połączona z poznawaniem innych kultur, to  
w 40-letniej historii Przygody (jubileusz w tym 
roku!) ważny rozdział. Możliwość odbywania 
atrakcyjnych podróży i zdobywania doświad-
czeń z tym związanych jest dla „przygodowców” 
zarówno magnesem przyciągającym do zespo-
łu, jak i nagrodą za codzienną pracę. Dyrektor 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej Zespół Przygoda 
Anita Geratowska posia-
dła wyjątkową umiejęt-
ność nawiązywania kon-
taktów, które owocują 
występami zespołu w wielu 
zakątkach świata. Wyjazd 
do Indii jest efektem kon-
certu Przygody w Dąbro-
wie Górniczej przy okazji 
uroczystości podpisywania 
umowy gospodarczej, na 
której obecny był amba-
sador Indii. Po obejrzeniu 
występu rybniczan dyplo-
mata zaprosił zespół do 
udziału w organizowanym 
z ogromnym rozmachem 
w Delhi międzynarodo-
wym festiwalu twórczości 
artystycznej dzieci. Jed-
nak zaproszenie to jedno,  
a realizacja przedsięwzię-
cia – drugie. Koniec koń-
ców, udało się nawet zdo-
być bezpłatne indyjskie 
wizy (co jest ponoć sprawą 
nie do przeskoczenia) 
i wylądować via Istam-
buł w Delhi. Udało się dodatkowo polecieć 
tam na tydzień przed otwarciem festiwalu  
i zwiedzić północne Indie, dając koncerty  
w chrześcijańskich szkołach prowadzonych 
przez Ryan Foundation, organizatora festi-
walu. — Zgodnie z zasadą funkcjonowania 
podobnych festiwali, mieszkaliśmy w prywatnych 
domach czy mieszkaniach, mając bezpośredni 
kontakt z naszymi gospodarzami. To najlepszy 
sposób na poznanie prawdziwego życia miesz-
kańców danego kraju. Tego co widzimy my, 
nie zobaczy z perspektywy hotelu żaden turysta 
— mówi Anita Geratowska. — W Indiach 
mieszkaliśmy w domach przedstawicieli klasy 
średniej, więc warunki były niezłe, ale mieliśmy 
też okazję do konfrontacji stereotypów i naszych 
wyobrażeń o Indiach z rzeczywistością. Wiele  
z nich, niestety, się potwierdziło – Indie są pełne 
kontrastów, gdzie piękno i bogactwo sąsiaduje  
z brzydotą, brudem i ubóstwem, a rozwarstwie-
nie społeczne jest ogromne. Ja miałem uczucie,  
że przepiękne zabytki wyrastają jak kwiaty  
ze śmietnika — dodaje grający w kapeli Wacław 
Mickiewicz. Członkowie zespołu mieszkali 
w sumie w prawie 50 domach, więc mają 
wyobrażenie o codziennym życiu Hindusów.  

Jedna rzecz była wspólna we wszystkich 
domostwach – od bogatego domu wiceszefa 
indyjskiego parlamentu, gdzie miał szczęście 
gościć Wacek Mickiewicz – do mieszkań skrom-
niejszych: ołtarzyki poświęcone któremuś  
z wielu bóstw i... sympatia okazywana gościom. 

Rybniczanie zwiedzili stolicę Indii Delhi, 
miasto Armitsara z najważniejszą dla Sikhów 
Złotą Świątynią, Agrę z legendarnym Tadż 
Mahal i milionową stolicę prowincji Pendżab 

miasto Czandigarh. Dotarli też na granicę in-
dyjsko-pakistańską, gdzie oglądali tradycyjną 
i fascynującą ceremonię podnoszenia i opusz-
czania flag niezbyt przecież przychylnych sobie 
państw. Organizatorzy postarali się również, by 
„przygodowcy” poznali swoich rówieśników i w 
szkołach prowadzonych przez Ryan Foudation 
miały miejsce warsztaty z udziałem barwnych 
miejscowych grup artystycznych, wzajemne 
uczenie się tańców, typowe dla Indii malowanie 
henną i inne regionalne atrakcje. Dodać trzeba, 
że trasę turystyczno-artystyczną przygotowano 
tylko dla Przygody co, jak mówi Anita Geratow-
ska, było ze strony organizatorów gestem wyjąt-
kowym. — Życzliwe zainteresowanie odczuwali-
śmy na każdym kroku — mówi Zofia Basztoń, 
szefowa przygodowej kapeli. — Do domów, 
gdzie mieszkaliśmy zjeżdżała cała rodzina, od 
kuzynów po dziadków, nawet z odległych stron, 
by nas zobaczyć, bo przecież dla nich byliśmy 
egzotycznymi gośćmi. Gospodarze byli bardzo 
otwarci i opiekuńczy, podobnie jak osoby towa-
rzyszące nam w wyjazdach. Zapewne chodziło 
również o zapewnienie nam bezpieczeństwa.

Mimo pewnej już wiedzy i przygotowania, 
największym szokiem dla Europejczyka jest 

zatłoczenie indyjskich ulic miast oraz nie-
wyobrażalny chaos i hałas na drogach, gdzie  
w powszechnym użyciu jest klakson. — Ludzka 
gęstwa jest tak wielka, że trzeba się wręcz przepy-
chać. Ludzie idą, siedzą i leżą na chodnikach, 
kierowcy nie przestrzegają żadnych przepisów, 
a lewostronny ruch na rondach to prawdziwy 
horror — mówi Wacław Mickiewicz. — Kiedy 
poszliśmy na bazar, nasi opiekunowie mocno 
trzymali nas za ręce, bo w tłumie łatwo było 

się zgubić — dodaje 
Zosia Basztoń. Bo 
w tym kraju należy 
zweryfikować pojęcie 
wielkości – w Indiach 
„małe” szkoły mają 
po 2 tys. uczniów, 
duże po 10 tysięcy, 
dziecięcy chór festi-
walowy liczył ponad 
2 tys.  śpiewaków,  
a scena miała wymia-
ry boiska. Nie zaszo-
kowała natomiast 
temperatura powyżej 
20 st. z chłodnymi 
wieczorami i rankami. 
Ale w Indiach jest 
teraz zima, co sprawi-
ło, że wszystko, poza 
feerią barw lokalnych 
regionalnych strojów  
i  ofiarowywanych 
Polakom kwiatów, 
wszystko dookoła 
było nieco poszarzałe.

Wiele kolorów, i to 
dosłownie, miał sam 

festiwal, w którym uczestniczyło 27 zespołów 
artystycznych z całego świata: kilka z Europy, 
ale i z Bangladeszu, Sri Lanki, Nigerii, Tan-
zanii czy Zambii, nie licząc ogromnej liczby 
zespołów ze wszystkich stron Indii. Pomimo 
ogromnego rozmachu imprezy, organizacja 
była perfekcyjna. Po szybkiej selekcji zespołów 
dokonanej przez szefa festiwalu, wielkiego, jak 
mówi Anita Geratowska, wizjonera i znawcy 
folkloru, bardzo dla gospodarzy egzotyczne 
Przygoda i zespół z Litwy, zostały zakwalifiko-
wane do występów na głównej scenie, w hali na 
pięć tys. miejsc. Ten wybór traktować można 
jak najwyższe wyróżnienie, tak więc promując 
naszą ludową kulturę Przygoda po raz ko-
lejny powróciła z dalekiej podróży na tarczy.  
A dodać trzeba, że impreza cieszy się w Indiach 
wielkim prestiżem i wśród publiczności byli 
przedstawiciele władz kraju.

Zgodnie ze swoją zasadą Przygoda nawią-
zała wiele nowych kontaktów i artystycznych 
przyjaźni, które zaowocują najpewniej w czasie 
obchodów jubileuszu rybnickiego zespołu we 
wrześniu tego roku. Możemy się spodziewać, 
że egzotycznych gości nie zabraknie!

Wiesława Różańska

Przygoda w Indiach
Pod koniec ub. roku zespół tańca ludowego Przygoda odwiedził Indie. Do zali-

czenia wszystkich kontynentów rybnickim tancerzom brakuje już tylko Australii, 
ale i to pewnie się zmieni. Na horyzoncie pojawiła się bowiem Nowa Zelandia!

Nasza kolorowa „krakowianka” z Przygody z równie barwnymi tancerkami z Indii
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Stuka i zawodzi już od ponad pięciu lat. To nie-
wiele, jak na flamenco. Mówi, że dopiero raczkuje, 
ale zupełnie jej to nie martwi. — Nie oszukujmy 
się – nie urodziłam się w Hiszpanii i nie tańczę od 
szóstego, lecz od 30. roku życia, ale sprawia mi to 
wiele radości — tłumaczy. Pierwszy raz z flamen-
co zetknęła się w Hiszpanii: — To było, jak grom 

z jasnego nieba — mówi. Taniec zrobił na niej 
ogromne wrażenie. Nie przypuszczała nawet, że 
mogłaby sama spróbować tej trudnej sztuki. Odwa-
żyła się dopiero parę lat później, gdy po koncercie 
flamenco w Jastrzębiu, ogłoszono nabór chętnych 
do nauki tego tańca. Zdecydowała się od razu:  
— Nigdy w życiu nie tańczyłam. Ciągnęło mnie 
raczej do śpiewu, ale chciałam spróbować — mówi. 
Mimo trudnych początków nie poddała się. — Ni-
gdy nie pomyślałam, by to rzucić, choć były chwile 
zwątpienia. Flamenco wymaga sporej koordynacji 
ruchu rąk i nóg, zaś dwunastkowa budowa rytmicz-
na wielu utworów jest zupełnie obca polskiemu 
uchu. Na szczęście pokochałam tę muzykę, co bar-
dzo mi pomogło — wspomina Agnieszka Korbel. 

Z zawodu jest psychoterapeutką i pedagogiem. 
Przez parę lat zajmowała się też medycyną natu-
ralną. — Miałam wrażenie, że czegoś mi w życiu 
brakuje, więc wciąż szukałam. Teraz wiem, że 
szukałam flamenco — mówi tancerka. Miała wiele 
zainteresowań – pracowała w sklepie zielarsko-
medycznym, skończyła studia na kierunku pedago-

gika społeczna i terapia pedagogiczna. Pracowała 
jako dziennikarka i pedagog szkolny. Zamiłowania 
artystyczne i terapeutyczne realizuje w założonym 
ze znajomymi stowarzyszeniu „Wzrastaj”. W jego 
ramach m.in. pracuje z dziećmi z rodzin i grup 
zagrożonych patologią. Uczy się hiszpańskiego 
i tańczy, tańczy, tańczy. — Flamenco daje mi 
możliwość wyrażenia kryjących się na dnie serca 
emocji, tańca w grupie często wyjątkowych kobiet. 
Zatopienia się w bożym świecie, ale i totalnego o 
nim zapomnienia — mówi. 

Flamenco to około 60 stylów (tzw. palos), które 
różnią się rytmiką – tangos, buleria, solea czy fan-
dango. Jedne są smutne i poważne w wyrazie, inne 
bardziej wesołe. W miarę ustaloną choreografię 

ma jedynie sevilliana, narodowy taniec Hiszpanii. 
W każdym najważniejsze są wyrażane ciałem róż-
norodne emocje. Flamenco najczęściej tańczone 
bywa solo, co ma związek z kulturą Cyganów an-
daluzyjskich, z której się wywodzi: — W tym tańcu 
jest wyrażony ich ból, samotność i alienacja — opo-
wiada Agnieszka. Hiszpański taniec staje się coraz 
bardziej popularny. W dużych miastach istnieją 
szkoły flamenco. Agnieszka Korbel doskonali 
swoje umiejętności na warsztatach prowadzonych 
przez znane tancerki, ale też sama przekazuje 
wiedzę innym. W Domu Kultury w Chwałowicach 
prowadzi kursy flamenco dla kobiet: — Flamenco 
ceni dojrzałość i życiowe doświadczenie. Pamiętam 
wrażenie, jakie zrobił na mnie występ pewnej 70-lat-
ki z gdańskiej szkoły flamenco — mówi. Flamenco 
poprawia kondycję i sylwetkę, ale rozwija nie tylko 
ciało. — Pozwala na specyficzną formę kontaktu z 
samym sobą — mówi tancerka. — Dodaje pewno-
ści siebie, rozwija fantazję, spontaniczność, pomaga 
w stawaniu się autentyczną, pełną osobą.

Agnieszka czasami występuje też przed pu-
blicznością; jej taniec towarzyszy wernisażom 
fotograficznym i malarskim. Prowadzi też audycje 
muzyczne na temat flamenco dla szkół.  

Rozwijanie pasji wymaga, niestety, niemałych 
nakładów. Podbite gwoździami, profesjonalne 
buty kosztują ok. 100 euro. Z kolorową, falba-
niastą spódnicą lub suknią można sobie poradzić, 
szperając w ciucholandach. Do tego grzebień lub 
kwiat we włosach i koniecznie kolorowa chusta. 
Agnieszka ma ręcznie haftowaną przywiezioną  
z Hiszpanii. Za zajęcia, szczególnie z Hiszpanami, 
trzeba również sporo zapłacić.

O ile warsztaty taneczne są coraz popularniej-
sze, to śpiewu uczy w Polsce tylko jedna osoba – 
Magda Navarette, od której Agnieszka miała już 
okazję się uczyć. — W domu drę się i zawodzę, na 
szczęście mój mąż dzielnie to znosi — opowiada. 
Pytana o plany na przyszłość mówi o stworzeniu 
zespołu flamenco z Dawidem Kornilukiem, gita-
rzystą z Radlina. Jej marzeniem jest też połączenie 
dwóch życiowych pasji – tańca i psychoterapii. 
— Wszystko jest możliwe. Taniec to celebrowanie 
życia i naszej w nim obecności — podsumowuje 
Agnieszka Korbel. Ole!

Sabina Horzela-Piskula

— Zanim zetknęłam się z flamenco, miałam wra-
żenie, że czegoś mi w życiu brakuje, więc wciąż 
szukałam. Teraz wiem, że szukałam flamenco — 
mówi tancerka. 
We flamenco ruchy ciała i gesty wyrażają stany 
emocjonalne tancerza lub podkreślają znaczenie 
słów i charakter melodii, która im towarzyszy. Osta-
tecznie jednak, interpretacja tańca i jego treści na-
leżą do subiektywnego odbioru widza. 
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— To pasja, która zapędza mnie do zakurzonych garaży i szkolnych stołówek i każe stukać 
obcasami lub smętnie zawodzić. Nie wiem, co jest gorsze dla moich sąsiadów — śmieje 
się Agnieszka Korbel, miłośniczka flamenco.  

21 stycznia w liceum sióstr urszulanek odbyła się 
studniówka. Zgodnie ze szkolną tradycją miejsce zabawy 
– sala gimnastyczna, zmieniła się nie do poznania; tym 
razem maturzyści bawili się w Japonii, a zabawę w języku 
japońskim rozpoczęła siostra dyrektor Iwona Filipczak . 

Urszulanki to ostatnia szkoła ponadgimnazjalna  
w Rybniku, która organizuje studniówki na terenie szkoły. 
Maturzyści z innych szkół bawią się w lokalach i domach 
przyjęć. Różnica jest zasadnicza, młodych ludzi czekają  
jeszcze dziesiątki różnych imprez w domach przyjęć, ale 
nigdy już nie będą mieć okazji, by bawić się w swojej 
szkole. No tak, ale takie rzeczy ceni się dopiero wtedy, 
gdy mija „młodość górna i durna”.                     (WaT) 

Japonska studniówka 
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Studniówkowy polonez  
w Roku Smoka
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W organizowanym przez Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej Zespół Przygo-
da konkursie, któremu patronuje 
„Karolinka”, wzięła udział prawie 
300 dzieciaków z Rybnika i wielu 
okolicznych miejscowości, z czego do 
finału weszło około 150. — Jedną z 
wartości konkursu jest jego powszech-
ność — uważa przewodniczący jury 
Wacław Mickiewicz. — Opiekuno-
wie zespołów i solistów szperają w 
starych śpiewnikach i wyciągają na 

światło dzienne mało dotąd znane 
piosenki, które, dzięki konkursowi, 
dostały szansę zaistnienia i wzbogace-
nia śląskiego, regionalnego śpiewnika. 
Większość wykonawców wykonuje je 
bardzo pięknie, dlatego trudno wybrać 
zwycięzców, stąd lista wyróżnionych 
jest bardzo długa. Wacław Mickie-
wicz podkreśla również różnorod-
ność wykonywanych piosenek: od 
humorystycznych opowiadających 
o prostych czynnościach gospo-
darskich, poprzez nawiązujące do 
obyczaju i śląskiej tradycji, aż do 
lirycznych utworów o tęsknocie za 
ukochanym, często z wielką historią 
w tle, co ma również swój aspekt 
edukacyjny.

Na rekordową liczbę dyplomów, 
wręczonych przez naczelniczkę 
wydziału edukacji magistratu 

Katarzynę Fojcik, wpłynął podział 
uczestników na pięć kategorii wie-
kowych, a także na solistów, duety 
i zespoły. W sumie przyznano 22 
pierwsze miejsca, 16 drugich, 15 
trzecich oraz 6 wyróżnień. Nagrodę 
publiczności otrzymała niespełna 
6-letnia Matylda Wajner. Formuła 
konkursu zakłada również ocenę 
dopingujących uczestników finału 
ich koleżanek i kolegów zasiadają-
cych na widowni, którą skutecznie 

„dyrygowała” dyrektor OPP Anita 
Geratowska. Przedstawiciele „fan-
klubów” otrzymywali też punkty za 
udział w różnych konkursach, m.in. 
należało rozpoznać prezentowane 
na scenie ludowe tańce, zatańczyć 
walca z panią opiekunką czy wy-
myślić hasło promujące konkurs.  
Z rywalizacji na widowni wyszły 
zwycięsko szkoły podstawowe nr 11,  
12, 27 oraz przedszkola nr 10 i 7 
z Czerwionki-Leszczyn, ale reszta 
była niewiele gorsza.

Podsumowując: interaktywna 
i integrująca, kolorowa i głośna 
zabawa spełniła też oczekiwania 
organizatorów, którzy chcieli poka-
zać bogactwo śląskiego dziedzictwa 
kulturowego oraz spopularyzować 
kulturę muzyczną wśród dzieci  
i młodzieży.                                  (r) 

Skrót kulturalny
w Po raz piętnasty Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych zorganizowało koncerty świąteczne 

dedykowane pacjentom Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, małym pacjentom 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 oraz wychowankom Ośrodka Szkolno–
Wychowawczego w Rybniku. Zabrzmiały najpiękniejsze kolędy i pastorałki, a uczestnicy 
opowiadali o rodzinnych tradycjach świątecznych. Koncerty prowadziła Danuta Skaba,  
a wystąpili uczniowie z klas skrzypiec, fortepianu, keyboardu, gitary i śpiewu. — Cieszymy 
się, że choć na chwilę pomogliśmy pacjentom zapomnieć o chorobie i bólu — mówili.  

w Koncert kolęd odbył się również w Dom Kultury w Chwałowicach, a wystąpiły chóry: mieszany 
„Słowiczek” z Popielowa i „Copernicus”, działający pod auspicjami IV LO im. Mikołaja Ko-
pernika w Chwałowicach, a także zespół wokalny „Panie i Panowie”, śpiewający a cappella. 
Najpiękniejsze kolędy i utwory świąteczne zabrzmiały 8 stycznia.

w „Dwanaście pociech” to tytuł wystawy prac dzieci ze świetlicy Słoneczna Gromada, czyli 
placówki wsparcia dziennego z Niedobczyc. Ceramiczne domki, figurki aniołków, gliniane 
serduszka, wiklinowe wieńce i koszyczki cieszą oczy odwiedzających Dom Kultury w Niedo-
bczycach. W wernisażu wzięli udział m.in. Jarosław Pydyn, dyr. Zespołu Ognisk Wychowaw-
czych, pedagog Agnieszka Makowiecka i psycholog Katarzyna Skaba, a terapeuta zajęciowy 
Radosław Krajcarz pokazał zdjęcia dokumentujące codzienne życie świetlicy. Wystawę można 
było oglądać do 10 stycznia.

w „Teatr Śląski od kuchni” Krystyny Szaraniec, dyrektorki Teatru Śląskiego w Katowicach był 
pierwszym w nowym roku wykładem w rybnickim uniwersytecie trzeciego wieku. Odbył się  
5 stycznia, a dyrektorka placówki opowiadała ciekawe anegdoty dotyczące aktorów i 
spektakli, mówiła o pracy ludzi związanych z teatrem m.in. krawcowych, garderobianych, 
stolarzy, czy dekoratorów i zachęcała do udziału w przedstawieniach. Pokazano też fragmenty 
spektakli, a po wykładzie odbył się koncert noworoczny chóru „Moderato” UTW z udziałem 
solistów Doroty Gatnar i Stanisława Pająka. Występ przygotowała Romana Kurowiec.

w „Emocje” to hasło pierwszego tegorocznego wieczoru sztuk w Domu Kultury w Chwało-
wicach. Cykl cieszy się sporym zainteresowaniem miłośników kultury, a tytułowe emocje 
wzbudziła premiera spektaklu Teatru Tańca Navras pt. „Porywacze ciał”, wystawa fotografii 
bydgoszczanki Karoliny Sypniewskiej pt. „W kręgu obrzędów. Azja i Oceania” oraz malar-
stwo Mateusza Kudzi urodzonego w Żorach, mieszkańca szkockiego Aberdeen. Wystawy 
czynne są do końca lutego. 

w 14 pań wzięło udział w warsztatach zorganizowanych przez Rybnickie Centrum Kultury. 
Tym razem uczestniczki zajęć poznały tajniki tkactwa artystycznego, które przybliżyła 
Barbara Budka. To kolejne, po batiku i malowaniu na jedwabiu warsztaty, jakie placówka 
przygotowała dla miłośniczek rękodzieła artystycznego. Zajęcia odbyły się 14 stycznia,  
a w podobnych warsztatach będzie mogła wziąć udział młodzież spędzająca ferie w mieście 
(szczegóły na www.rck.rybnik.pl)

w Chór mieszany Dominanta ze szkoły muzycznej, prowadzony przez Joannę Glenc zdobył 
I miejsce w kategorii chórów szkolnych podczas XXI Tyskich Wieczorów Kolędowych.  
W konkursowym repertuarze chóru znalazły się polskie kolędy i pastorałki w aranżacji Jacka 
Glenca. Dominanta zaśpiewała 14 stycznia w uroczystym koncercie laureatów w kościele 
pod wezw. św. Marii Magdaleny w Tychach. 

w W przedostatnią sobotę karnawału, 11 lutego o g. 19 w Domu Kultury w Chwałowicach 
odbędą się „Karnawałowe przedOstatki”. W programie zabawa taneczna z zespołem 
Sweet, tradycyjny pogrzeb kontrabasu, konkursy karnawałowe z nagrodami, a w menu 
ciepła kolacja, kawa i ciasto, zimna płyta, karnawałowy żurek i zimne napoje. Cena biletu 
80 zł od osoby. Zapisy do 31 stycznia w sekretariacie Domu Kultury (tel.  32 4331852, 
www.dkchwalowice.pl). 

w 27 stycznia w Klubie Energetyka miał się odbyć finał tegorocznej edycji „Pojedynku na słowa” 
z udziałem artystycznych reprezentacji II  LO im. Frycza Modrzewskiego z Rybnika, Zespół 
Szkół im. J. Paderewskiego z Knurowa i I  LO z Wodzisławia Śl. Imprezę muzyczno-poetycką 
już po raz dziewiąty zorganizowała Fundacja Elektrowni Rybnik. Pojedynki rozpoczęły się 
w listopadzie, a wzięło w nich udział 14 szkół średnich z Rybnika i okolic. Każdą imprezę 
poprzedzał występ aktorów i wokalistów. Relacja z finału w następnym numerze. 

w W grudniu ruszyła nowa strona Fundacji Elektrowni Rybnik. Dodano wiele nowych informacji, 
poszerzono poszczególne działy, a poruszanie się po www.fundacjarybnik.pl jest teraz dużo 
łatwiejsze. Na stronie znajdziemy więcej zdjęć, zapowiedzi najciekawszych imprez, wyniki 
konkursów i informacje o sukcesach podopiecznych placówki.

w 20 stycznia Rada Dzielnicy Smolna zorganizowała tradycyjną imprezę integracyjną „Smolnioki 
kolędują”. Tym razem w Szkole Podstawowej nr 2 wystąpił chór „Seraf” w programie „Pół 
żartem, pół serio” oraz grupa kabaretowo-wokalna „Panie i Panowie”, która wykonała 
kolędy i piosenki świąteczne. W imprezie wzięło udział ok. 140 osób, a dla uczestników 
przygotowano poczęstunek.

w W Teatrze Ziemi Rybnickiej otwarto wystawę malarstwa członków zespołu twórców niepro-
fesjonalnych „Oblicza”. Znalazły się na niej zarówno portrety, martwa natura, pejzaże i abs-
trakcje autorstwa ponad 20 twórców. — Sztuka prawdziwa to samorealizacja, to dopełnienie 
własnej osobowości — mówi Marian Rak, artysta malarz, założyciel i prowadzący „Oblicza”. 
Wystawę otwarto 20 stycznia, a będzie ją można oglądać do końca lutego.

w W sobotę 28 stycznia na dużej scenie Teatru Ziemi Rybnickiej miała odbyć się premiera teatru 
Rondo, działającego pod auspicjami Rybnickiego Centrum Kultury. Spektakl „Nowe wyzwole-
nie” Witkacego wyreżyserowała Izabela Karwot (więcej w następnym numerze).               (S)

Za pieśniczkom 
pieśniczka

Karolinka 2011

Zaśpiewać „Karolinkę” w finale Wojewódzkiego Kon-
kursu Piosenki Śląskiej? Po prostu nie wypada, to byłoby 
zbyt oczywiste. Dlatego na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej 
wykonanych zostało wiele wydobytych z zapomnienia, mniej 
znanych, a równie pięknych piosenek. 

W finale Karolinki uczestniczyła ponad setka dzieci i młodzieży z Rybnika i okolic
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Aż dziewięcioro solistów wystą-
piło w zorganizowanym z wielkim 
rozmachem koncercie noworocznym  
w kościele pod wezw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Niedobczycach. 

Świątynia zamieniła się w wypełnioną do 
ostatniego miejsca salę koncertową z pro-
fesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem. 
Wielu mieszkańców dzielnicy chciało przede 
wszystkim zobaczyć i usłyszeć swoją utalen-
towaną krajankę, gwiazdę programu „Mam 
talent” Sabinę Jeszkę. Obok niej, z towarzy-
szeniem Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik” 
pod dyrekcją Mariana Wolnego i Arkadiusza 
Czyża, kolędy i piosenki świąteczne z całego 
świata zaśpiewali artyści również związani  
z naszym miastem i regionem, dowodząc, że 
talentów muzycznych ci u nas dostatek: arty-
sta wielu scen muzycznych, tenor Mieczysław 
Błaszczyk, obdarzona mocnym sopranem 
absolwentka katowickiej Akademii Muzycz-
nej Joanna Spandel oraz stali soliści MOD 
„Rybnik” Sonia Cieplińska, Sabina i Mie-
czysław Kierpcowie, Jadwiga Siwicka, Iwona 
Blacha oraz Mariusz Wrzyszcz.              (r)

— Cieszę się, że pierwszą wystawę w Polsce 
mogę pokazać właśnie w Rybniku, bo, choć 
mieszkam w Paryżu, sercem i myślami zawsze 
jestem tutaj — mówiła Jolanta Blij podczas 
wernisażu wystawy „W dolinie rzeki Omo” 
w Galerii Smolna.

Jolanta Blij pochodzi z Rybnika, kocha 
podróże i fotografowanie. Zwiedziła już 
m.in. Mauritius, Tajlandię, Maroko, Etiopię  
i całą Europę. — Do Portugalii pojechałam 
na tydzień, a zostałam dwa miesiące. W sklepie 
kupiłam plecak, dodatkową parę butów i bieliznę  

i włóczyłam się z aparatem — opowiadała. 
Zdjęcia prezentowane na Smolnej zrobiła  
w Etiopii, w dolinie rzeki Omo, gdzie mieszka 
kilkadziesiąt plemion, żyjących z dala od wpły-
wów cywilizacji, w rytm wschodów i zachodów 
słońca. Ze względu na setki dialektów, którymi 
się porozumiewają, w nawiązaniu kontaktów 
pomocne okazały się ręce, gesty oraz uśmiech. 
Z każdym zdjęciem, a w Etiopii rybniczanka 
zrobiła ich kilka tysięcy, łączy się inna historia: 
— Patrząc na fotografię widzę więcej niż zostało 
na nich pokazane — mówi Jolanta Blij, którą  
w podróżach fascynują przede wszystkim lu-
dzie. W wernisażu wzięło udział wiele osób, 
wśród nich przyjaciele rybniczanki ze szkolnej 
 ławy, nauczyciele i znajomi z czasów, kiedy 
mieszkała jeszcze w naszym mieście (o ryb-
niczance i jej zainteresowaniach pisaliśmy 
w grudniowym, świątecznym numerze GR). 
Wystawę jej fotografii można oglądać do  
2 marca w Galerii Smolna, w filii nr 8 
miejskiej biblioteki przy ul. Reymonta 69 
(obok SP 34).                                           (S)

Kolędowo w N iedobczycach

W Niedobczycach kolędy zagrali 
i zaspiewali „sami swoi”

Sylwester 
z przebojami

Komplet publiczności, któ-
ry sylwestrową noc spędził 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
bawili tym razem: Ewa Uryga 
i Brian Frentress z zespołem, 
a także Bartosz Urbanowicz 
i Kwintet Śląskich Kamerali-
stów. Można było usłyszeć 
m.in. przeboje z repertuaru 
Barbary Straisand czy Whit-
ney Houston.             (WaT)
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Wspomnienia 
(pod)różne

Udowodniły to podczas 7. Powiatowego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich „Gwara 
śląska na wesoło”, jaki odbył się w Teatrze Ziemi Rybnickiej. 

Gospodynie m.in. z Bełku, Jejkowic, Pstrążnej i Gotartowic przedstawiły po dwie scenki 
kabaretowe oparte na własnych tekstach. Myślą przewodnią były hasła: „Poczytaj mi mamo” 
oraz „Sami swoi po śląsku”. Zaprezentowały też ludowe przyśpiewki, wykonały transparent 
obrazujący problematykę bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i przygotowały pyszne tradycyjne 
ciasteczka. — Celem turnieju jest kultywowanie dziedzic-
twa kulturowego i kulinarnego oraz zachowanie tradycji, 
obrzędów i zwyczajów ludowych naszego regionu — mówi 
Jadwiga Gajewska, kierownik Powiatowego Zespołu Do-
radztwa Rolniczego w Rybniku, jednego z organizatorów 
imprezy. Zwyciężyły członkinie KGW w Gotartowicach, 
które ujęły jurorów pomysłowością, humorem i umie-
jętnościami aktorskimi. Nagroda publiczności trafiła do 
gospodyń z Bełku. 

Uczestnicy zabawy wysłuchali również prapremiery 
oratorium Mariana Makuli, pt. „Kozanie na Górze”. 

(D)

Gospodynie potrafią się bawić!
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Jolanta Blij na tle zdjęcia, które zrobiło filmową karierę

W powiatowej  edycj i  turnie ju zwyciężyły  
gospodynie z Gotartowic

Gwiazdy sylwestrowej nocy 
Uryga&Frentress

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 35



POLECA!
tel. 32 42 22 132, 32 42 23 235

„Kopciuszek”
Jeśli nie na narty, to może do teatru? 

Najmłodszych, którzy w czasie ferii, nie będą 
mogli skorzystać z uroków zimy, teatr Apriori 
z Dąbrowy Górniczej zaprasza na jedną  
z najbardziej znanych i lubianych baśni braci 
Grimm pt. „Kopciuszek”.

5 lutego, g. 16

„Śpiąca królewna”
Tydzień później, kolejna propozycja dla 

dzieci. Tym razem będzie to „Śpiąca królew-
na” - spektakl w wykonaniu Teatru Dzieci 
Zagłębia z Będzina. Przedstawienie, na 
motywach klasycznej baśni Hansa Christiana 
Andersena, o prostym przesłaniu pokaza-
nym w nowoczesnej, dowcipnej konwencji.

12 lutego, g. 16

Cezary Pazura świętuje
Miniony rok był wyjątkowy dla tego 

cenionego i lubianego przez publiczność 
aktora. Właśnie wtedy rozpoczął święto-
wanie 25. lecia pracy zawodowej nie tylko 
jako aktora i twórcy kabaretów, ale również 
producenta i reżysera. Cezary Pazura, który 
od ćwierć wieku bawi swoich fanów, posta-
nowił świętować swój jubileusz nie gdzie indziej jak na scenie, przy-
gotowując na tę okazję specjalny jubileuszowy koncert. Do wspólnej 
zabawy zaprosił m.in. Jerzego Kryszaka i Piotra Bałtroczyka, którzy 
wraz z jubilatem wystąpią na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej.

26 lutego, g. 16.30 

Ferie w Rybnickim Centrum Kultury
Warsztaty taneczno-teatralne

Warsztaty skierowane są zarówno do dzieci w wieku 7 - 13 lat, 
jak i do młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia, które potrwają od 
31 stycznia do 3 lutego, obejmują pracę z aktorami i reżyserami 
teatralnymi, a także instruktorami i choreografami tańca współ-
czesnego, jazzowego i nowoczesnego. Koszt: 50 zł (grupa dziecię-
ca) i 70 zł (młodzież i dorośli w dwóch grupach zaawansowania). 
Warsztaty malowania na jedwabiu

Do udziału w warsztatach zapraszamy dzieci klas 4 - 6 szkół 
podstawowych ( 31 stycznia, g. 9-12) oraz młodzież gimnazjalną 
i licealną (1 lutego g. 9-12). Pod okiem fachowców, uczestnicy 
warsztatów wykonają chustę lub tkaninę dekoracyjną. Koszt: 40 
zł od osoby. Zapisy w dziale reklamy RCK, tel. 32 42 23 246 
Warsztaty tkactwa artystycznego

Zajęcia zorganizowane zostaną 7 lutego (g. 9-12) dla dzieci 
szkół podstawowych (klasy 4 - 6) oraz 8 lutego (g. 9-12) dla gim-
nazjalistów i uczniów szkół średnich. W programie nauka tkania 
prostych wzorów - etui na komórkę lub zakładkę na książkę. Koszt: 
40 zł od osoby. Zapisy w dziale reklamy RCK, tel. 32 42 23 246

Szczegółowe informacje na temat warsztatów organizowa-
nych w Rybnickim Centrum Kultury, można znaleźć na stronie: 
www.rck.rybnik.pl

Bo na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej 
zabrakło wprawdzie wiedeńskich filharmoni-
ków, ale była rodzima Filharmonia Rybnicka, 
tym razem pod gościnną dyrekcją Krzysztofa 
Dziewięckiego. Był też „polski Pavarotti” czyli 
równie znakomity Dariusz Stachura, a panom 
towarzyszyły, zmieniając wielokrotnie kreacje, 
Mariola Płazak-Ścibich (sopran) i Grażyna 
Bieniek (mezzosopran). Obok znanych arii  
i duetów, a nawet kwartetów z oper, opere-
tek i musicali, usłyszeliśmy najpiękniejsze 
pieśni neapolitańskie oraz piosenki z reper-

tuaru Jana Kiepury. I tak jak w Wiedniu nie 
zabrakło marsza Radetzky’ego z kowadłem  
i Adamem Żaakiem w solowej partii. Może 
nieco dalej od Wiednia ćwiczyli tancerze, ale 
wszystko dowcipnym słowem i dobrym aktor-
stwem spajał prowadzący, zaś scena Teatru 
Ziemi Rybnickiej lśniła jak nigdy! 

Na koncert zaprosił prezydent Rybnika, a tak-
że Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków 
oraz  Rybnickie Centrum Kultury.

Premiera koncertu miała miejsce w Dąbro-
wie Górniczej, a powtórzono go w Jaworznie, 

gdzie z naszą orkiestrą wystą-
pił m.in. Wiesław Ochman.  
Z kolei w kameralnym składzie  
i z Mieczysławem Błaszczy-
kiem (tenor) rybnicka orkie-
stra zagrała koncert kolędowy  
w Radzionkowie. Cieszy,  
że naszych muzyków mają oka-
zję docenić nie tylko melomani  
z Rybnika.                          (r)

Gdyby nie Ivo Jambor z Teatru 
Morawskiego w Ołomuńcu, tanecz-
ny spektakl pokazujący historię ze-
społów The Beatles i Queen można 
by uznać za średnio udany. 

Po pierwszej, „bitelsowskiej” części, pu-
bliczność Teatru Ziemi Rybnickiej była nieco 
zdezorientowana, bo spodziewała się chyba 
czegoś innego niż dość jednostajne taneczne 
układy z towarzyszeniem kartonowych gitar 
do oryginalnej muzyki The Beatles z play-
backu. Dopiero Freddie Mercury w tanecz-
nym wcieleniu czeskiego tancerza wyzwolił 
większe emocje i sprawił, że spektakl zyskał 
na dramaturgii. Szczególnie, że dość mocno 
wyeksponowany został homoseksualny wątek 
w życiu lidera legendarnej grupy Queen. 

Przygotowany przez czeskich twór-
ców z Ostrawy i Ołomuńca spektakl 
sprawiał wrażenie pękniętego na pół,  
i trudno się dziwić, skoro każda z części 
miała innego choreografa, insceniza-
tora i scenografa. Obok kilku czeskich 
tancerzy, wystąpiły połączone zespoły 
baletowe Opery Śląskiej w Bytomiu  
i Gliwickiego Teatru Muzycznego.    (r) 

Zatańczyć
Freddiego

Wiedeńska gala w Rybniku
Prowadzący noworoczną „wiedeńską” galę koncertową „Tysiąc i jedna noc” śpiewak 

Adam Żaak prawie przekonał rybnicką publiczność, że lepszy wróbel w garści niż 
gołąb na dachu. 

Mariola Płazak-Ścibich i Dariusz Stachura  
w jednym z operetkowych duetów
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Wszystkich fanów bluesa zapraszamy na VIII Rybnik Blues 

Festival, który odbędzie się w dniach 9-10 marca. W programie 

m.in. występ grupy Jarosława Śmietany oraz zwycięzcy progra-

mu X Factor Gienka Loski z zespołem. Bilety w przedsprzedaży 

(do 29 lutego) już od 30 zł! Szczegółowy program festiwalu na 

www.rck.rybnik.pl oraz w kolejnym numerze Gazety Rybnickiej.   
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6 lutego, g. 19
MISJA KADROWEGO
prod.: Francja/Niemcy/
Izrael 2010 r., dramat/ko-
media obycz., 103 min., 
reż.:Eran Riklis ,wyk: 
Mark Ivanir, Guri Alfi.
Samolubny, zblazowa-
ny, pozbawiony uczuć  
i skupiony na sobie 
czterdziestolatek pracuje jako kadrowy w jednej  
z największych piekarń w Jerozolimie. Pewnego 
dnia w samobójczym ataku bombowym ginie jedna  
z pracownic piekarni – Julia, z pochodzenia Ru-
munka, a piekarnia zostaje oskarżona przez media 
o niehumanitarną i obojętną postawę wobec za-
trudnionych w niej obcokrajowców. Kadrowy ma 
za zadanie załagodzić skandal. Musi zrehabilitować 
dobre imię firmy i oddalić stawiane wobec niej zarzu-
ty. Zostaje wysłany w podróż-misję, w trakcie której 
eskortuje trumnę z ciałem Julii do jej rodzinnego 
domu w Rumunii. 

13 lutego, g. 19
EL BULLI. KUCHNIA TO SZTUKA
prod. Niemcy 2011, do-
kumentalny, 108 min., 
reż.: Gereon Wetzel. 
„El Bulli” to słynna na całym 
świecie hiszpańska restau-
racja otwarta tylko przez 
kilka miesięcy w roku – od 
kwietnia do września, kiedy  
w sklepach i na targach dostępne są wyłącznie świeże 
produkty. Rezerwacje przyjmowane są na rok do przodu. 
Tego, że cena za jeden posiłek sięga kilkuset euro, nie 
trzeba chyba dodawać. Dokument „El Bulli – Kuchnia to 
sztuka” skupia się przede wszystkim na kilkumiesięcznym 
okresie przygotowań do sezonowego otwarcia restauracji. 
Ponieważ nie ma w niej stałego menu, kucharze co roku 
opracowują zupełnie nowe receptury, a w „El Bulli” nie 
podaje się zwyczajnych potraw. Profesjonalny zespół 
mistrzów gotowania przeprowadza każdego dnia wie-
logodzinne eksperymenty (czasem metodą chybił-trafił), 
by uzyskać smaki, o jakich nikt nigdy wcześniej nie słyszał. 

20 lutego, g. 19
SYBERIA, MONAMOUR
prod. Rosja 2011 r., dra-
mat, 102 min., reż.: Slava 
Ross, wyk.: Pyotr Zay-
chenko, Sergey Novikov.
Zimna, obca, zamknięta 
i odrzucająca pustką sa-
motności Syberia, przed-
stawiona jest surowo i 
minimalistycznie, czyli jednak realnie. Skąpe i wrogie, 
jak syberyjski krajobraz, są również dusze ludzi, 
których losy splatają się ze sobą, niezależnie nawet 
od ich woli. Dzieli ich świat wyobrażeń, lecz nieroze-
rwalnie łączą realia syberyjskiej walki o przetrwanie. 
Bohaterom „Syberia, Monamour” zdarzają się chwile 
szlachetności, ale trwają one zbyt krótko, abyśmy 
mogli dostrzec choćby promyczek nadziei. Film dla 
widzów, którzy nie boją się popsuć sobie nastroju. W 
zamian otrzymają sfilmowany z malarskim zmysłem 
surowy syberyjski krajobraz i dobre role nieznanych 
w Polsce aktorów. Tak zwane kino dla koneserów.   

27 lutego, g. 19
Z MIŁOŚCI
prod. Polska 2011 r., 
dramat/psychologiczny, 
100 min., reż.: Anna 
Jadowska, wyk. Anna 
Ilczuk, Daniel Olbrych-
ski, Wojciech Niemczyk, 
Ewa Szykulska.
Ewelina i Piotr są kilka 
miesięcy po ślubie, mają małe dziecko i jak wiele 
młodych małżeństw, nieustające kłopoty finanso-
we. W rozmowie z przyjaciółmi dowiadują się, że 
udział w filmie porno jest łatwym i przyjemnym 
sposobem na szybkie zarobienie sporej sumy. 
Ewelina decyduje, że wraz z Piotrem tylko raz 
zagrają w takim filmie. Małżeństwo wyjeżdża 
do Warszawy zrealizować swój odważny plan. 
Wkraczając nieśmiało w progi porno biznesu, 
młodzi ludzie uruchamiają serię zdarzeń, które 
trwale zmieniają ich relacje i przesuwają mo-
ralne granice.

— O Azji można opowiadać godzinami — mó-
wił Kordian Waroński, podróżnik i fotogra-
fik podczas otwarcia wystawy swoich zdjęć  
„W cieniu leżącego buddy” w galerii Teatru 
Ziemi Rybnickiej. Słuchało go wyjątkowo 
liczne grono miłośników podróży, fotografii 
i azjatyckiej kuchni.   

Waroński opowiadał o codziennym życiu miesz-
kańców i niecodziennych przysmakach kuchni 
orientalnej, jak świnki morskie, owady na słodko czy 
szczurze mięso, które w Laosie jest przysmakiem. 
Pokazał również filmy i pamiątki z podróży po Azji. 
— Trzeba wcześnie wstawać, późno kłaść się spać, 
chodzić z ciężkim plecakiem i przebywać w jednym 
miejscu przez wiele godzin — mówi o fotografowa-
niu Kordian Waroński, ale efekty warte są każdych 
poświęceń, o czym przekonali się zwiedzający.  
— Fotografuje twarze, dłonie, stopy, często zagląda 
do garnka. Widzi Azję po swojemu. Byłem niedawno 
w szkole rzemiosł w Thimphu, stolicy Bhutanu, gdzie 
rok temu był Kordian. Zdjęcia zrobiłem w godzinę, 
Kordian spędził tam dwa dni. Dopiero kiedy wtopił 
się w otoczenie, a uczniowie przestali go zauważać 

Wystawa „W cieniu leżącego buddy” wzbudziła 
z a i n t e r e s o w a n i e  m i ł o ś n i k ó w  p o d r ó ż y  
i fotografowania
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Leżący budda, 
rosnący podziw

Program zajęć na luty

• 2.02., czw., g. 11 – Wykład pt. „Sztuka najwybitniejszych 
przedstawicieli malarstwa impresjonistycznego i postimpresjo-
nistycznego” – Helena Kisielewska;

• 6.02., pon., g. 10 – dyżur prawniczy – mecenas Gerard Kuźnik;
• 9.02., czw., g. 11 – Wykład pt. „Podsumowanie Polskiej Prezy-

dencji w UE” – Marek Krząkała, poseł RP;
• 15.02., śr., g. 14 – „Otyłość” – dr hab. Michał Holecki;

• 16.02., czw., g. 11 – „Późne debiuty” – Jerzy Frelich; g. 17 – 
Występ zespołu wokalnego „Moderato” i solistów w Muzeum; 

• 20.02., pon., g. 10 – dyżur prawniczy – mecenas Szczepan 
Balicki;

• 23.02., czw., g. 11 – Wykład: „Promieniotwórczość” mgr inż. 
Roman Senczyna

• 26.02., nd. – Teatr Muzyczny w Gliwicach: operetka „Wiedeńska 
krew” wyjazd g. 16 spod kampusu

• Gimnastyka w pawilonie judo Polonii Rybnik (ul. Powstańców 
Śl.) – wtorek i czwartek g. 14.20

• Pozostałe zajęcia wg planu wywieszonego w siedzibie UTW. 

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

zaczął robić zdjęcia — opowiada Artur Nosiadek, również miłośnik podróży i fotografii. 
Uczestnicy wernisażu mieli okazję obejrzeć też oryginalne stroje tajskie, a także skosz-

tować potraw kuchni azjatyckiej. Wystawę można oglądać do końca lutego.
(S)

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 37

Karnety miesięczne 35 zł, wejściówki w cenie 12 zł do nabycia w kasie teatru. 
Seanse odbywają się w Teatrze Ziemi Rybnickiej, ul. Saint Vallier 1, 44-200 Rybnik.

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl



Pomnikiem przyrody była przez trzydzieści lat. 
Sama może mieć ponad 160. To sporo, jak na takie 
drzewo. — Wierzba krucha nie jest gatunkiem długo-
wiecznym, szczególnie, gdy porównamy ją z żyjącymi 
kilkaset lat dębami — mówi Aleksander Żukow-
ski, prawnik z zawodu, dendrolog z zamiłowania.  
— Rybnicka wierzba jest już w zaawansowanym wie-
ku i zabiegi pielęgnacyjne nie przyniosą pożądanych 
efektów. Drzewo zamiera i jego rozpad jest jedynie 
kwestią czasu. Gdyby nie była pomnikiem przyrody 
pewnie dawno zostałaby ścięta. Szczególnie, że podej-
mowane w ostatnich latach próby jej ratowania nie 
przynosiły rezultatów. Na dodatek w maju minione-
go roku wierzba została podpalona i mimo wysiłków 
specjalistycznej firmy, która m.in. znacznie przycięła 
koronę, nie udało się poprawić jej fatalnego stanu. 
Dlatego zakon franciszkanów, na terenie którego ro-
śnie drzewo, wystąpił z wnioskiem o jego usunięcie. 
Dwie niezależne ekspertyzy dendrologiczne potwier-
dziły, że drzewo podlega intensywnym procesom 
rozkładu i gnicia i nie ma możliwości jego uratowa-
nia. Radni nie mieli więc wyjścia i podejmując sto-
sowną uchwałę pozbawili wierzbę statusu pomnika 
przyrody i prawnej ochrony. Teraz wierzba krucha 
jest zwykłym drzewem i wkrótce zostanie ścięta. 
Jeżeli tak się stanie, jedyną wierzbą kruchą w regio-
nie będzie „Kazimiera” z Wodzisławia Śl. (670 cm  
w obwodzie), która uznawana jest za największą  
i najgrubszą wierzbę na Śląsku. — Rybnickie drzewo 
ma charakterystyczne wyżłobienie wewnątrz pnia  
i w latach ’90, kilka nocy spędził w nim bezdomny. 
Chcąc pozbyć się nieproszonego gościa franciszkanie 
zasłonili wnękę murkiem, który jednak został usunięty 

równie szybko, jak się po-
jawił, bo to niedozwolone 
w przypadku drzewa obję-
tego prawną ochroną — 
opowiada Żukowski. Jak 
mówi, rybnicka wierzba 
krucha jest wyjątkowa 
również z innego powo-
du. Na listę pomników 
przyrody wpisano ją z 
inicjatywy mieszkańców, 
co nie jest powszechną 
praktyką. Dlatego słowa 
uznania należą się komi-
sji ochrony przyrody przy 
PTTK i jej przewodniczącemu Adamowi Ochojskie-
mu, bo to ich wysiłki sprawiły, że wierzba i sześć 
innych obiektów przyrodniczych Rybnika objętych 
zostało ustawową ochroną (o A. Ochojskim szerzej 
pisaliśmy w „GR” w marcu 2011 r.). 

Aby zachować równowagę miejscy radni nadali 
status pomnika przyrody innemu drzewu – plata-
nowi klonolistnemu rosnącemu w bezpośrednim 
sąsiedztwie Nacyny, przy ul. Raciborskiej. Zde-
cydowała jego malowniczość i wytrzymałość na 
warunki miejskie. Platan ten ma trzy główne pnie  
o obwodach 243 cm, 238 cm i 185 cm. — Platanowce 
są długowieczne. W Rybniku rośnie ich kilka – na 
terenie byłego szpitala Juliusza są trzy, dwa – w parku 
szpitala psychiatrycznego — wylicza Aleksander Żu-
kowski. Drzewa, które uznano za pomnik przyrody 
nie można niszczyć i uszkadzać, ani umieszczać na 
nim tablic reklamowych.                                     (S)

Rosnąca przy kościele ojców franciszkanów wierzba krucha, ma ponad 
półtora wieku i jest najgrubszym drzewem w Rybniku – jej obwód wynosi 
605 cm. Ze względu na swoje walory przyrodnicze została pomnikiem przy-
rody, a nawet znalazła się w książce rybniczanina Aleksandra Żukowskiego 
„Sławne drzewa województwa śląskiego”. Niestety, jej dni są policzone. 

W Rybniku znajduje się 18 drzew 
uznanych za pomniki przyrody oraz 
cztery głazy narzutowe (trzy w Chwa-
łowicach, jeden w Paruszowcu) • Sześć 
drzew chronionych rośnie w Kamieniu, 
trzy w Śródmieściu i po dwa w dziel-
nicach Północ i Chwałęcice. Najwięcej 
jest lip drobnolistnych, ale na liście 
rybnickich pomników przyrody znajdują 
się również m.in. jesion wyniosły, dąb 
szypułkowy i tulipanowiec amerykański 
• W Polsce zarejestrowanych jest ok. 29 
tys. drzew, 3482 grup drzew oraz 674 
alei zaliczanych do pomników przyrody.

Wierzba krucha nie jest już pomnikiem przyrody
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Obiektywny konkurs
Do 10 lutego można nadsyłać zdjęcia na konkurs 

„Komórkowce i pstrykacze” ogłoszony przez Dom 
Kultury w Niedobczycach i działający przy nim Klub 
Fotograficzny „Forum Obiektywne”.

Konkurs ma pokazać możliwości fotografowania 
nie tylko tradycyjnymi aparatami, ale też telefonami 
komórkowymi, aparatami kompaktowymi, czy pudeł-
kami z dziurką. Adresowany jest do profesjonalistów  
i amatorów fotografii, którzy powinni nadesłać maksymal-
nie pięć zdjęć (w formacie nie mniejszym niż 15x20 cm). 
Szczegóły wraz z kartą zgłoszenia na stronie www.
dkniedobczyce.pl. Wernisaż i ogłoszenie wyników 
zaplanowano na 22 lutego. „Gazeta Rybnicka” objęła 
konkurs patronatem. 

(S)

Człowiek z kurtyną
Dom Kultury w Boguszowicach ma nowe logo. 

Jego autorką jest plastyczka placówki, Aleksandra 
Mrok-Rutkowska, absolwentka Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie Wydziału Grafiki w Katowi-
cach na kierunku wzornictwo. Logo przedstawia 
sylwetkę człowieka na tle szarej kurtyny scenicznej. 
Nieprzypadko-
wo, scena to 
ważne miejsce 
w domu kultu-
ry, który słynie 
m.in. z amator-
skiej działalności 
teatralnej. 

(S)

Jubileuszowy festiwal
Lubisz śpiewać? Znasz języki obce? Weź udział w X Fe-

stiwalu Piosenki Europejskiej, jaki organizuje Dom Kultury 
w Chwałowicach wspólnie ze szkołami językowymi, pod 
patronatem europarlamentarzysty Bogdana Marcinkiewicza. 

Festiwal rozpocznie się 14 marca, a impreza skierowana jest do 
solistów w wieku 14-25 lat śpiewających po angielsku, niemiecku, 
francusku, włosku czy hiszpańsku. Wykonawców oceniać będzie 
jury złożone z muzyków i językoznawców, a pod uwagę wezmą 
walory wokalne i językowe wykonywanych utworów oraz auto-
prezentację w języku obcym. Organizatorami festiwalu są Dom 
Kultury, centrum usług językowych „Albion” i Alliance Française. 
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody – obozy i kursy językowe, 
wycieczki zagraniczne, wydawnictwa multimedialne i książki. 
Szczegóły na stronie internetowej Domu Kultury w Chwałowicach. 
Kartę zgłoszenia należy wysłać do 5 marca.                           (S)

K r u c h o
z wierzbą kruchą

Dom Kultury w Boguszowicach Dom Kultury w Chwałowicach Dom Kultury w Niedobczycach
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Wrocławska prowincja franciszkańska św. Jadwigi posiadała klasztory 
w Choczu, Wieluniu i Panewnikach. W 1921 roku w wyniku plebiscytu 
została ona podzielona na dwie części. Władze zakonne postanowiły 
wtedy stworzyć po polskiej stronie nowy samodzielny klasztor; wybór 
padł na Rybnik. Decyzję podjęto krótko po ustaleniach Rady Amba-
sadorów, a jeszcze szybciej wstępny rekonesans przeprowadzili bracia 
Kolumban Sobota i Egbert Procek. Z klasztorem wiązano wielkie na-
dzieje, zwłaszcza, że planowano tu założyć przyklasztorne kolegium 
dla kształcenia światłych braci na przyszłość. Warto wspomnieć, 
że już pod koniec XIX w. podejmowane były próby sprowadzenia 
franciszkanów do miasta, ale władze kościelne – pod wpływem 
rządu pruskiego – skutecznie te starania zablokowały. Marzenia 
rybnickiego proboszcza Edwarda Bolika nie spełniły się, choć kupił 
ziemię, a nawet zaczął budowę świątyni św. Antoniego, którą chciał 
powierzyć franciszkanom.

W 1921 zgodnie z wymogami niemieckich władz kościelnych, 
warunkiem powstania klasztoru było stworzenie w nim juwenatu – 
miejsca, w którym mieszkaliby chłopcy uczący się jeszcze w szkole 

państwowej, ale chcący w przyszłości zostać zakonnikami. Tymczasem 
na parceli, którą chcieli zakupić franciszkanie nie było odpowied-
niego na juwenat domu. Nie udało się kupić budynku po żydowskim 
sierocińcu (powstała w nim potem szkoła rolnicza, a po wojnie szkoła 
muzyczna Szafranków, dziś stoi tam sąd okręgowy). Zdecydowano się 
więc na zakup parceli Huberta Uherka, który wg klasztornej kroniki był 
mocno zadłużony i musiał sprzedać swą posesję. Umowę podpisano 21 
listopada1921 r. Ojciec Gabor i Uherek ustalili cenę 6,73 ha na 300 tys. 
marek (okazja). Jako, że Rybnik leżał w obrębie Delegatury Książęco-
Biskupiej we Wrocławiu, pozostało jeszcze uzyskanie zgody lokalnych 
władz kościelnych. Wcześniej w piśmie do niemieckiego kardynała 
Bertrama we Wrocławiu prowincjał Kazimierz Krajczyk, zabiegając 
o pozwolenie na powstanie klasztoru, opisał złożoność zagadnienia. 
20 grudnia 1921 r. w Nysie kongres franciszkańskiej prowincji podjął 
uchwałę o powstaniu w Rybniku nowego klasztoru z juwenatem. Sposób 
powołania klasztoru nie był zwyczajny; zwykle odzyskiwano dawny klasz-
tor, bądź z propozycją wychodził świecki zazwyczaj fundator klasztoru. 
Tym razem pomysł wyszedł od polskich braci zakonnych i miał wyraźnie 
patriotyczne podłoże. 

Młody Uherek nie śpieszył się z opuszczeniem posesji (wyprowadził 
się 5 marca1922 r.). Rozpoczęto nieodzowne remonty w domku, który 
stał tam, gdzie obecnie stoi figura św. Józefa. Dwa największe pokoje 
zaadaptowano na kaplicę z wejściem od ogrodu. Patronem kaplicy  
i klasztoru został św. Bonawentura. Kolumban Sobota został pierwszym 
przełożonym (zakonnikiem był też Alban Sobota). Furtianem został 
jeden z dwóch pierwszych braci, którzy trafili do Rybnika – o. Procek. Od 

początku myślano o budowie nowego budynku, 
bo obecny był za mały i zawilgocony. Początko-
wo przybycie franciszkanów nie podobało się 
ani Polakom, ani Niemcom, a nawet władzom 
diecezjalnym. Sami franciszkanie zaczęli nawet 
myśleć o przeprowadzce do innego miasta (dziś 
nie do pojęcia). 

17 marca 1923 decyzją generała zakonu  
o. B. Klumpera nową jednostkę włączono 
do dawnej, odradzającej się teraz, Prowin-
cji Pruskiej Niepokalanego Poczęcia NMP.  
W 1933 zmieniono nazwę na Prowincję Wniebo-
wzięcia NMP w Polsce. W rybnickim klasztorze 
ulokowano niższe seminarium duchowne i stu-
dium humanistyczne dla młodzieży świeckiej. 

Rybnicki kościół jako franciszkański należał do nielicznych  
w II RP, przy których utworzono parafię. 

O dziejach rybnickich franciszkanów wiemy sporo dzięki 
prowadzonym przez zakonników zachowanym kronikom. 
Pierwsza kronika klasztorna obejmuje lata 1921-1922  
i 1927-1939. W kronice parafialnej istnieją zapiski o bu-
dowie kościoła w 1936 roku, istnieją też przekazy ustne  
i teksty w maszynopisie m.in. T. Waszeckiego z 1974 roku 
o świeckich tercjarzach (tzw. trzeci zakon). Wiele wnosi 
też praca magisterska o. Alberta L. Kostorza. Wreszcie 
książki, periodyki, stare fotografie i pocztówki. Najwięcej 
materiałów znaleźć można, rzecz jasna, u franciszkanów  
w Panewnikach. 

W 1923 o. Wilhelm Rogosz zwrócił się do Urzędu Miej-
skiej Policji z prośbą o zezwolenia na przebudowanie na 
kościół starej stodoły stojącej po południowo-wschodniej 

stronie. Pozwolenie na adaptację stodoły otrzymano, ale wciąż myślano 
o budowie prawdziwego, dużego kościoła, choć w liście z 1921 obie-
cano kardynałowi Bertramowi, że w Rybniku Franciszkanie kościoła 
nie zbudują (pamiętajmy jednak o niemieckiej orientacji kardynała). 
W1924 prowincjał o. Kolumban Sobota poświęcił nowy kościół urzą-
dzony w miejscu dawnej stodoły. Zmieniono patrona na św. Józefa, 
bo jego osoba była bliższa mieszkańcom Smolnej niż franciszkański 
uczony św. Bonawentura. Przebudowę przeprowadzili bracia Marceli 
Wiesiołek i Korneliusz Lissy pod kierownictwem mistrza ślusarskiego 
Burghammera (w latach hiperinflacji budowa pochłonęła kilka miliar-
dów ówczesnych marek polskich). W nowym kościółku były trzy ołtarze. 
Główny zdobił obraz św. Józefa z Dzieciątkiem, namalowany przez 
kolejarza Adama Podleśnego. Kościółek ów stał tam, gdzie dzisiejszy 
dom parafialny. W 1928 i w 1932 roku dokupiono gruntu z myślą o 
budowie nowego kościoła. Wiele wysiłku prowincji franciszkańskiej 
szło wtedy na stawianie kolegium w Jarocinie. Wreszcie jednak po 
pokonaniu wielu przeszkód 23 lipca1936 r. podjęto decyzję: budujemy 
kościół w Rybniku i tworzymy przy nim parafię!

Michał Palica

Od klasztoru do paraf i i

90 lat franciszkanów w Rybniku

W tym roku przypada 90. rocznica przybycia do Rybnika franciszkanów. 10 stycznia 1922 w mieście zjawiło się dwóch 
zakonników w charakterystycznych brązowych habitach. Jak do tego doszło?

część 1
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Dom Uherków wykupiony w 1921 roku przez franciszkanów 
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Kolumban Sobota, pierwszy przeło-
żony rybnickich zakonników



Wczasy przy hasioku
Zaangażowałem się kiedyś w partnerstwo 

miast pomiędzy Rybnikiem a niemieckim 
Dorsten. A ponieważ już podczas studiów 
podróżowałem po Europie i poznawałem 
wiele ciekawych ludzi, to też wiązałem nadzieje  
z tym Dorsten. Byłem tam trzy razy i szczególne 
poznałem dwóch dorsteńczyków. Byli to – na-
zwijmy ich – Antek, rodowity Niemiec oraz 
Francek – emigracyjny śląski Niemiec. Niestety 
Antek przyjeżdżając do Rybnika wolał się kole-
gować z władzami miasta, robić politykę i spać 
w hotelu, niż mieszkać u mnie w domu i tworzyć 
prawdziwe partnerstwo. Nie wszystko jednak 
było stracone, bo ten Antek chciał przyjechać 
na dwutygodniowy urlop, by poznać Rybnik 
i cały Śląsk. Była więc szansa, że pokażę mu 
prawdziwy Śląsk, zabierając go na rowerową 
wycieczkę do Rud, na spacer po Nikiszowcu 
czy na wspinaczkę po hołdach w Czerwionce. 
Wszystko jednak zepsuł niemiecki Ślązok 
Francek, ostrzegając: Czyś ty Antek zgłupiał? 
Śląsk nie nadaje się na wyjazd urlopowy? W 
tej sytuacji stopniowo i po cichu wycofałem się  
z angażowania w partnerstwo z Dorsten. 

Poglądy Francka to jednak wcale nie jest 
jakiś odosobniony przypadek. Niemało bowiem 
Ślązoków zachowuje się jak czarnoskóra dziew-
czynka, która woli się bawić „lepszą” – białą 
lalką. I takie Ślązoki nie potrafią zobaczyć jaki 
Śląsk jest piękny, jaką ma niezwykłą kulturę 
duchową i materialną. Nie są w stanie zobaczyć 
jak piękny może być ośnieżony drewniany 
kościółek w Ligockiej Kuźni. Jak urocze są 
niedobczyckie familoki w porannej mgle czy 
słońce zachodzące za hołdą w Rydułtowach. 
Dlatego proponuję, by Ślązoki najpierw same 

nauczyły się spoglądać na Śląsk jako coś pięk-
nego i wspaniałego, a dopiero potem zarzucać 
przysłowiowym już warszawiokom i innym 
ludziom „z Polski”, że traktują Śląsk jako 
czarną dziurę, pustynię kulturalną, czy jeden 
wielki hasiok, czyli śmietnik z popiołem. Bo 
jeżeli będzie się uważać Śląsk za taki właśnie 
hasiok, to potem nie dziwmy się, że nikt nie 
będzie chciał spędzać wczasów, urlopów czy 
wakacji przy hasioku. A skoro już jesteśmy przy 
porównywaniu Śląska z hasiokiem, to bardzo 
ciekawy jestem, co Francek z Dorsten sądzi 
o wczasach na Wyspach Kanaryjskich? Bo ja 
tam byłem!

Zatem jakiś czas temu obchodziliśmy z żoną 
dwadzieścia lat po weselu. Wówczas „moja 
ślubno” prawie na siłę wyciągnęła mnie do 
krainy uznawanej powszechnie za luksusowe 
miejsce pod palmami. Konkretnie pojecha-
liśmy na Wyspy Kanaryjskie, a dokładnie na 
kanaryjską wyspę o nazwie Teneryfa. Nie 
zamierzam jednak ukrywać, że nie byłem en-
tuzjastą tej podróży. Powodów było kilka, ale 
przede wszystkim chodziło o brak czasu i moją 
szporobliwość, czyli oszczędność. Ale co zrobić, 
jak się człowiek ożeni, to potem ma za swoje.

Od początku podróż zaczęła się niecieka-
wie, bo trzeba było jakoś wytrzymać prawie 
sześciogodzinny lot samolotem, gdzie miejsca 
miałem tyle, co śledź w beczce. A potem hotel 
okazał się być gigantyczną Wieżą Babel, przy 
której osiedle bloków na Nowinach jest jak 
sympatyczne budownictwo jednorodzinne. 
Oczywiście między tym betonem były cudowne 
kwiaty, baseny i palmy, żeby turysta nie zapo-
mniał, że jest w wielkim świecie pod palmami. 

A jedzenie? Pomiędzy typową hotelową sieczką 
masowego żywienia, z ledwością zauważalne 
były tradycyjne potrawy z Wysp Kanaryjskich, 
czyli banany, kartofle gotowane w mundurkach 
(!) i miód palmowy, przypominający w smaku 
sztuczny miód, czyli nie-miód. Plaża zaś była 
szaro-czarna i przypominała mi trochę hasie, 
czyli popiół z pieca węglowego. Natomiast 
kiedy wybrałem się na pieszą wędrówkę po 
wzgórzach, górach i dolinach Teneryfy, to 
nie miałem już najmniejszej wątpliwości, że 
spędzam wczasy przy hasioku, czyli na wielkiej 
kupie popiołu. Oczywiście przewodnicy mi 
tłumaczyli, że to są wyspy powulkaniczne, że 
chodzę po wspaniałych skałach wulkanicznych 
czy popiele wulkanicznym, że stąpam po wyga-
słej przed setkami lat lawie z wulkanicznych 
kraterów. I takie tam srutututu majtki z drutu! 
Dla mnie to był hasiok – i tela!

Moje kanaryjskie wczasy przy hasioku na-
uczyły mnie jednak, że gdyby zainwestować  
w Śląsk wielkie pieniądze i zbudować na skraju 
naszych hołd super hotele z palmiarniami, 
basenami, saunami… Gdyby organizować 
wycieczki jeepami na safari do pszczyńskich 
żubrów i podziemne eskapady do kopalni 
Hoym Ignacy w Niewiadomiu czy innych zabyt-
kowych kopalń… Gdyby jeszcze dać ludziom 
do jedzenia świeże bułki z masłem i normalnym 
miodem, swojskie krupnioki czy rolady z po-
rządnej wołowiny… – to Śląsk stałby się rajem 
turystycznym. Wtedy nawet Antek i Francek  
z Dorsten przyjadą do nas na echt urlaub, czyli 
na prawdziwe wczasy. 

Tekst i zdjęcie: Marek Szołtysek
szoltysek@szoltysek.com.pl

Hotele przy hasioku, czyli na skraju góry wulkanicznej na Wyspach Kanaryjskich. 
Czyż nie wygląda to jak koło hołdy?
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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! 

(cz. 94)Wielki album Rybnika
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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

Dzisiejszy album poświęcamy kościołowi Chrystusa Króla 
w Rybniku Golejowie. Pierwsze zdjęcie (94/1) pochodzi z do-
datku do Gościa Niedzielnego z 1927 roku, kiedy ów kościół 
został konsekrowany przez biskupa katowickiego Arkadiusza 
Lisieckiego. Widzimy na zdjęciu kościół całkowicie już wybu-
dowany. W lewym górnym rogu zaś jest fotografia ks. Kaspra 
Reginka. Ksiądz ten był wikarym w kościele MB Bolesnej  
w Rybniku, do której to parafii należał Golejów. Jednocześnie 
ks. Reginek był budowniczym tego kościoła. Był to pierwszy 
krok do stworzenia golejowskiej parafii. Formalnie stało się 
to dopiero w 1957 roku. W praktyce jednak od 1927 roku 
mieszkańcy Golejowa mieli już swój kościół. Chodzili też do 
niego mieszkańcy sąsiedniego Ochojca, gdzie osobna parafia 
zaczęła się tworzyć dopiero w 1974 roku. Do dzisiaj natomiast 
do golejowskiej parafii należy Grabownia. 

Kolejne prezentowane zdjęcie (94/2) jest starsze. Zostało 
zrobione w takcie budowy golejowskiego kościoła – a to 
fotograficzna rzadkość. Fotografia pokazuje krycie dachu 
dachówką. Widać nawet część rusztowań, które były pewnie 
wykorzystywane do tynkowania ścian lub do transportowa-
nia dachówek. Zdjęcie wykonano najprawdopodobniej pod 
koniec 1926 lub zaraz wczesną wiosną 1927 roku. Nie znamy 
jednak dokładnej daty wykonania ani autora tej fotografii. 
Ujęcie to zostało zrobione od strony ulicy Gliwickiej. 

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 41
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Jak wyglądają wasze 
przygotowania do sezo-
nu olimpijskiego?

Trenujemy ciężko już od połowy listopada. 
Zajęcia w Łodzi albo w Wiedniu, gdzie tre-
nujemy w hali bądź pod „balonem”, przepla-
tają się z dalszymi wyjazdami zagranicznymi,  
w czasie których trenujemy na wolnym powietrzu.  
W siatkówce plażowej dużą rolę odgrywa wiatr, 
słońce, temperatura i otwarta przestrzeń bez 
punktów odniesienia, a w hali tego nie ma.  
W połowie marca rozpoczniemy kolejny cykl 
treningów w Łodzi lub w Wiedniu, a na począt-
ku kwietnia lecimy do Brazylii, gdzie odbędzie 
się pierwszy tegoroczny turniej cyklu World 
Tour. Będziemy tam kilka dni przed turniejem, 
by solidnie potrenować. Zdecydowaliśmy już, 

że przed olimpiadą nie będziemy odpuszczać 
żadnych turniejów, by nie przekombinować. 
Polecimy do Londynu z marszu, by utrzymać 
się w turniejowym rytmie. Na razie zbyt dużo  

o olimpiadzie jeszcze 
nie myślimy.

Co chcielibyście 
zwojować na olimpia-
dzie?

Obaj marzymy oczy-
wiście o podium, ale 
jadąc na igrzyska trud-
no o nim nie marzyć. 
Zdajemy sobie spra-
wę, że w Londynie bę-
dzie panować zupełnie 
inna atmosfera, niż na 
turniejach, w których 
dotąd graliśmy. Formę 
będzie trzeba utrzymać 
przez dwa tygodnie, gra-
jąc mecze co dwa dni.  
Z tego co wiemy, okazji 
do treningów na olimpij-
skich boiskach będzie, 
niestety, niewiele.

Jakie są wasze mocne strony, a co jeszcze 
trzeba poprawić?

W minionym sezonie złapaliśmy już z Grze-
gorzem wspólny rytm gry i teraz gramy swoje, 
niezależnie od tego, co robią rywale. Mamy 
swoje akcje kombinacyjne i dla rywali jeste-
śmy podobno często nieprzewidywalni. Naszą 
słabszą stroną jest blok, bo wielu rywali jest od 
nas (191 cm Prudel, 187 cm Fijałek) po prostu 
wyższych. No, ale tego już nie zmienimy, więc 
musimy nadrabiać innymi elementami. Nasza 
gra nie jest jeszcze tak perfekcyjnie poukłada-
na, jak w przypadku najgroźniejszych rywali, 
ale ciężko nad tym pracujemy. Z Grzegorzem 
gramy już razem piąty rok. Razem rozpoczyna-

liśmy karierę w plażówce i razem wszystkiego 
się uczyliśmy. Wielu naszych rywali gra ze sobą 
dopiero drugi czy trzeci rok, ale znacznie dłużej 
niż my gra w samą plażówkę. Na boisku jest nas 
tylko dwóch i sami musimy sobie radzić z trud-
nymi sytuacjami. Czasem jedno dobre zagranie 
zmienia obraz meczu. I mnie, i Grzegorzowi 
zdarzają się gorsze dni, wtedy to ten drugi musi 
wziąć ciężar gry na siebie i pociągnąć mecz. 

No właśnie, spędzasz z Grzegorzem 
mnóstwo czasu, potrafisz jeszcze na niego 
patrzeć…?

Spędzamy razem trzy czwarte roku i już 
powoli kończą nam się tematy rozmów… 
Czasem oczywiście musimy od siebie odpocząć, 
porozmawiać z kimś innym i przede wszystkim 
o czymś innym niż siatkówka. On ma już żonę, 
a ja narzeczoną Anię w Rybniku. Myślę, że po 
sezonie olimpijskim to się zmieni i już obaj 
będziemy żonkosiami, takie przynajmniej są 
plany.

A jak układa się współpraca z trenerem?
Wyśmienicie. Od dwóch lat jest nim Sło-

wak Martin Olejnak (42 l.). Kiedyś sam grał  
w siatkówkę, ale jego karierę przerwały kontu-
zje. Jesteśmy z nim bardzo zżyci i łączą nas wła-
ściwie koleżeńskie relacje. Naturalnie, gdy roz-
poczyna się trening, wiemy jaki jest podział ról.  
Z trenerem Olejnakiem pracujemy głównie nad 
samą grą, techniką i taktyką. Przygotowaniem 
fizycznym i siłowym zajmuje się inny trener.

Rozmawiał: Wacław Troszka
•••

Młodsi koledzy Mariusza Prudla z Volley’a 
Rybnik zdobyli tymczasem srebro mistrzostw 
Śląska juniorów. W turnieju finałowym  
w Częstochowie drużyna prowadzona przez 
Wojciecha Kasperskiego pokonała rówieśni-
ków z Będzina, Jastrzębia Zdroju i Radlina. 
W meczu finałowym rybniczanie przegrali 0:3 
z gospodarzem  turnieju Częstochową.

Spółka z o.o. ROW, która ni z gruszki, 
ni z pietruszki, wyręczając zadłużony Ryb-
nicki Klub Motorowy zaczęła zarządzać 
rybnickim żużlem, zakontraktowała pierw-
szych zawodników, którzy mają tworzyć 
II-ligową drużynę.

To: Patryk Pawlaszczyk (24 l.), wycho-
wanek rybnickiego klubu, który jeszcze jako 
junior opuścił Rybnik, a ostatnio występował 
w II-ligowej Wandzie Kraków, Anglik Oliver 
Allen (30 l.), mający za sobą jednosezonowe 
występy w zespołach z Grudziądza i Gniezna 

oraz dwaj Duńczycy Kenni Larsen (24 l.), 
który w ubiegłym roku odjechał dziewięć me-
czów w krakowskiej Wandzie i junior Marc 
Randrup (19), który w polskim klubie jeszcze 
nie jeździł. Na stronie internetowej RKM-u 
przedstawiciele spółki ROW zapowiedzieli 
też organizację dwóch turniejów – kolejnego 
po dłuższej przerwie memoriału red. Jana 
Ciszewskiego (19 maja) oraz drugiego turnieju 
o puchar Kompanii Węglowej.

Nad tym, co w ostatnim czasie dzieje się  
w rybnickim żużlu i wokół niego trudno przejść 

do porządku dziennego. W rybnickim wydaniu 
żużel stał się sportem psychiatrycznym, który 
niewiele ma już wspólnego z pięknymi, rybnic-
kimi tradycjami czarnego sportu. Rewolta jaką 
wykonano porzucając zadłużony RKM (nie 
ma pieniędzy nawet na postawienie go w stan 
upadłości) i zakładając prywatną spółkę musi 
budzić wątpliwości natury etycznej, bo w końcu 
wypięto się nie tylko na dziesiątki wierzycieli, 
ale i na zawodników, którzy zdobywali punkty 
dla rybnickiej drużyny. Trzeba też postawić py-
tanie o sens budowania drugoligowej drużyny 
(najniższy szczebel rozrywek), w której znów 
będą się ścigać zagraniczni seniorzy i juniorzy. 

Wacław Troszka

Klub z ograniczoną odpowiedzialnością

Marzy o olimpijskim medalu
Siatkarz plażowy Mariusz Prudel (26 l.), 

wychowanek Volley’a Rybnik kwalifikację 
do turnieju olimpijskiego w Londynie ma 
już w kieszeni. Wespół ze swoim partne-
rem, o rok młodszym Grzegorzem Fijałkiem 
wywalczył ją w ubiegłorocznym cyklu 
turniejów World Tour, w którym zajęli osta-
tecznie czwarte miejsce. Teraz mogą już spo-
kojnie przygotowywać 
się do nowego sezonu  
i tego najważniejsze-
go jak dotąd turnieju  
w ich karierze. Siatków-
ka plażowa jest dyscy-
pliną olimpijską od 1996 
roku, ale Prudel i Fijałek 
będą pierwszą polską 
parą, która zagra na 
igrzyskach olimpijskich 
(27.07 - 12.08. 2012).

23 stycznia Mariusz 
Prudel wyleciał na dzie-
sięciodniowy obóz tre-
ningowy na Teneryfę, 
wcześniej udało nam się 
z nim porozmawiać.

Nasz olimpijczyk Mariusz Prudel
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Do pierwszego treningu drużyna przy-
stąpiła już w nieco zmienionym składzie. 
Do zespołu prowadzonego przez trenera 
Ryszarda Wieczorka dołączył przede 
wszystkim doświadczony obrońca Sławo-
mir Szary (33 l.), były piłkarz ekstrakla-
sowej jeszcze Odry Wodzisław, a ostatnio 
pierwszoligowego Piasta Gliwice (dwa 
sezony). Do drużyny dołączyli też mniej 
znani piłkarze: napastnik Marcin Pontus 
(27 l.), grający ostatnio w słowackim klu-
bie FK Bodva Moldava, wywodzący się  
z Rymera Rybnik bramkarz Mateusz Łoba-
czewski (24 l.), który ostatnie dwa sezony 
spędził w III-ligowej obecnie Przyszłości 
Rogów oraz lewy obrońca Roland Kachel, 
który początkowo również był związany  
z Rymerem, a od sezonu 2005/06 był piłka-
rzem tej samej Przyszłości Rogów.

Z rybnicką drużyną pożegnali się 
natomiast Mariusz Gancarczyk i Artur 
Mościcki, z którymi nie przedłużono 
kontraktów, nowych klubów szukają też 
bramkarz Piotr Paś i Michał Stryczek,  
a obrońca Piotr Pacholski zerwał z ligową 
piłką i wstąpił do policji.

W okresie przygotowawczym Energetyk 
ma rozegrać około dziesięciu sparingów 
m.in. z GKS-em Katowice i Radzionko-

wem. Pierwszy z IV-ligowym Naprzodem 
Rydułtowy zaplanowano na 28 stycznia. 
Z kolei 13 lutego rybniczanie rozpoczną 
tygodniowe zgrupowanie w ośrodku  
w rybnickim Kamieniu.

Pierwszy wiosenny mecz ligowy rybni-
czanie rozegrają w niedzielę 18 marca, gdy 
na rybnickim Stadionie Miejskim zmierzą 
się z Bałtykiem Gdynia (16 m. w tabeli). 
Jak mówi prezes Energetyka Grzegorz 
Janik, tylko pierwsze dwa mecze na swoim 
boisku zespół rozegra w niedziele; wszyst-
kie pozostałe mają się odbyć w piątkowe 
wieczory przy sztucznym oświetleniu.  

Po rundzie jesiennej i rozegranych 
awansem trzech kolejkach wiosennej 
Energetyk ROW z dorobkiem 19 pkt 
zajmuje w tabeli grupy zachodniej II ligi 
17., przedostatnie miejsce. Z 17 pkt. za-
myka ją Zagłębie Sosnowiec. Tyle samo 
punktów, co rybniczanie ma jeszcze Bałtyk 
Gdynia (pierwszy wiosenny rywal) i Nielba 
Wągrowiec. Do 12. w tabeli Tura Turek 
Energetyk ROW traci tylko trzy punkty, 
czyli tyle, ile można zdobyć wygrywając 
jeden mecz. Królem jesieni jest mający 39 
pkt GKS Tychy, prowadzony przez byłego 
piłkarza ROW-u Piotra Mandrysza.

(WaT)

W pierwszej połowie stycznia piątka dżudoków 
Polonii Rybnik: Agata Perenc, Rafał Kowalczyk, 
Adrian Wala, Ania Borowska i Piotrek Kuczera 
wzięła udział w pięciodniowym międzynarodowym 
obozie w Mittersill w Austrii. 

Trenowało tam blisko 700 dżudoków z ponad  
30 krajów, w tym wielu medalistów igrzysk olim-
pijskich, mistrzostw świata czy kontynentów. To 
z tą piątką włodarze klubu wiążą w tym roku naj-
większe nadzieje. Numerem jeden jest oczywiście 
Agata Perenc (22 l.), mająca szanse na udział  
w tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. 
Dlatego właśnie w najbliższym czasie wystąpi ona w 
dwóch turniejach pucharu świata (Sofia i Warsza-
wa) oraz w podwójnie punktowanym Grand Prix  
w Düsseldorfie.  — W kategorii wagowej, w której star-
tuje Agata, zawodnicy osiągają najwyższą dyspozycje  
w wieku 26-27 lat, więc dopiero za cztery lata Agata 
powinna osiągnąć swój maksymalny poziom, a wtedy 
olimpiada odbędzie się w Rio de Janeiro. Ale wciąż jest 
szansa na Londyn i jako klub zrobimy wszystko, by ją 
wykorzystała — mówi Juliusz Kowalczyk, prezes Po-
lonii Rybnik. Przed pozostałą czwórka klub również 
postawił wysokie cele. Zdaniem prezesa Kowalczy-
ka każdy z tych zawodników powinien wywalczyć 
prawo startu na Mistrzostwach Europy. Aktualnie  
w Polonii Rybnik dżudo uprawia ok. 300 zawodników, 
podzielonych na 12 grup treningowych; najmłodszą 
tworzą pięciolatki. W czasie ferii grupa 25 najlepszych 
zawodników z trenerem Arturem Kejzą uda się na 
dwutygodniowy obóz do Żywca, młodsi pojadą na 
zimowisko do Zakopanego. 

W ostatnim meczu roku 2011 pokonały we 
własnej hali Artego Bydgoszcz 73:61, ale ich 
powrót na ligowe parkiety po dwutygodniowej 
przerwie trudno uznać za udany. W pierwszym 
tegorocznym pojedynku w Brzegu ROW prze-
grał 61:68, co dla sporej grupy kibiców, która wy-
brała się do Brzegu było przykrą niespodzianką. 
Tydzień później w Rybniku ROW minimalnie 
pokonał jeszcze Tęczę Leszno 70:67 ale już 
kolejny mecz we własnej hali zdecydowanie 
przegrał z Energą Toruń 62:79. Po piątej w se-
zonie porażce podopieczne trenera Kazimierza 
Mikołajca wciąż zajmowały w ligowej tabeli 
czwarte miejsce, ale na swoich plecach czuły 
już oddech kolejnych drużyn: Energii, AZS-u 
Gorzów, Artego Bydgoszcz i ŁKS-u Łódź. To 
właśnie na trudny rewanżowy mecz do Gorzowa 
wyjechały rybniczanki 29 stycznia. Kolejny mecz 
ligowy w Rybniku Boguszowicach rozegrają w 
sobotę 4 lutego, podejmując Widzew Łódź, ale 
potem czekają je aż trzy spotkania wyjazdowe: 

w Polkowicach z CCC, w Gdyni z Loto-
sem i w Poznaniu z Ineą. We własnej hali 
podopieczne trenera Mikołajca zagrają 
dopiero 7 marca z mistrzem Polski – Wisłą 
Can-Pack Kraków. 

Po zwycięskim pojedynku z Lesz-
nem trener rybniczanek stwierdził, że 
świąteczna przerwa zaszkodziła całemu 
zespołowi i że potrzeba kilku tygodni, 
aby powrócił on do normalnego trybu 
pracy. — Runda rewanżowa jest zupełnie 
inna niż ta pierwsza. Prawie każdy zespół 
walczy „o życie” i każdy mecz jest napraw-
dę ciężki — mówi Kazimierz Mikołajec. W tej 
walce drużynie ma pomóc Mekia Valentine 
– amerykańska środkowa (24 lata, 193 cm. 
wzrostu), mająca wzmocnić siłę podkoszo-
wą rybnickiego zespołu. O swoim debiucie  
w meczu przeciwko toruńskiej Enerdze będzie 
chciała jednak jak najszybciej zapomnieć, gdyż 
poza nieprzyzwoicie długimi nogami zaprezen-

towała niewiele więcej i w trakcie spędzonych 
na boisku prawie dziesięciu minut zanotowała 
jedynie trzy straty. Trener Mikołajec ma jed-
nak nadzieję, że wkrótce Valentine będzie na 
parkiecie równie skuteczna, jak inne rybnickie 
Amerykanki… przed świętami, a wtedy o dobrą 
pozycję ROW-u w tabeli przed fazą play-off 
będziemy mogli być spokojni.  

Poświąteczna forma
Koszykarki ROW-u Rybnik świąteczno-noworoczną przerwę w rozgrywkach 

ekstraklasy spędziły na pozycji wicelidera. 

Sporo krwi napsuła rybnickim koszykarkom rosła Serbka Jelena Maksimovic

Wykorzystać szansę

Roszady, treningi, sparingi
16 stycznia pierwszy w zimowej przerwie trening odbyli piłkarze Energetyka 

ROW-u Rybnik, którzy w 14 meczach rundy wiosennej muszą zapewnić sobie 
utrzymanie w II lidze, czyli awansować przynajmniej o dwa miejsca w tabeli, 
w której zajmują przedostatnie miejsce.
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CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 75 53 400

empik

Hity 
na styczeń Komitet organizacyjny przy Młodzieżowej Radzie Miasta z siedzibą w Rybniku zgodnie 

z decyzją prezydenta Rybnika: SO - I - 5022/00012/11 – z dnia 21.11.2011 w ramach akcji 
charytatywnej Czapka św. Mikołaja, trwającej od 25.11 do 21.12 (finał 23.12) zebrał kwotę 
20.589,30 zł. Koszty przeprowadzenia zbiórki wyniosły 228,50 zł (w tym: materiały biurowe – 
46,50 zł; telefon – 100,00 zł; opłata – 82,00 zł). Kwota 20.360,80 zł (zebrana kwota minus koszty 
przeprowadzenia zbiórki) została przeznaczona na tysiąc paczek świątecznych dla dzieci z rodzin 
dotkniętych biedą i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Rybnika. Towary (w sztukach): 
artykuły szkolne – 27, bakalie (opak.) – 7, batonik – 1126, bebiko (opak.) – 1, bombonierka – 14, 
budyń – 125, bułka tarta (kg) – 1, chałwa – 1, chemia – 20, chipsy – 17, chrupki – 38, ciastka – 785, 
cukier – 435, cukier puder – 6, cukierki – 365, cytryny – 14, czekolada – 1547, delicje – 414, dżem – 26, 
galaretki – 85, groch (opak.) – 8, herbata – 272, chusteczki higieniczne – 1, jajko niespodzianka – 5, 
jogurt – 2, kakao – 66, kalendarz adwentowy – 26, kasza – 90, kawa – 28, ketchup – 5, kisiel – 23, 
kokos – 1, konserwa – 490, krem – 9, lizaki – 13, magi – 1, makaron – 1347, masło/margaryna – 42, 
mąka (kg) – 421, migdały – 2, mikołaje – 41, mleko (lit.) – 93, mydło – 27, nutella – 32, olej (lit.) – 
140, orzeszki (opak.) – 1, paluszki (opak.) – 33, papier toaletowy (opak.) – 2, pasta do zębów – 1, 
paszteciki – 2, pierniki – 2, pierogi – 1, płatki śniadaniowe – 194, płyn do naczyń – 1, proszek do 
pieczenia – 4, przetwory – 6, przyprawy – 16, ptasie mleczko – 55, rodzynki (opak.) – 8, ryż (opak.) 
– 591, ser (opak.) – 5, serki – 5, słoiki – 131, smalec – 2, soki (lit.) – 116, soki karton (lit.) – 109, sól 
(kg) – 5, wafelki – 201, wędlina – 1, woda – 1, zabawki – 31, zupki w proszku – 109, żelki (opak.) – 13. 

Na odpowiedzi na kartkach pocztowych czekamy do 17 lutego. 
Wśród osób, które rozwiązanie przyniosą do redakcji, przyślą pocztą 
(Rynek 12 a) lub e-mailem na adres gazeta@um.rybnik.pl (pro-
simy o podawanie w e-mailu imienia, nazwiska, adresu pocztowego  
i telefonu), rozlosujemy nagrody:  

2 pozycje książkowe 
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Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej

Każdy szczyt ma swój Czubaszek. Maria Czubaszek w roz-
mowie z Arturem Andrusem, Prószyński i S-ka, Warszawa 2011.

Autorka wielu tekstów satyrycznych, 
felietonów, słów piosenek w rozmowie 
z Arturem Andrusem odsłania jeszcze 
ciekawsze oblicze. Po lekturze tej książ-
ki można dojść do wniosku, że życie 
Marii Czubaszek składa się z anegdot, 
miłości do zwierząt i papierosów – ale 
to oczywiście nie do końca prawda.  
O dobre poczucie czytelnika troszczy się 
ona sama, opowiadając o sobie lekko,  

z dystansem, ironią, przymrużeniem oka, ale jak najbardziej szczerze. 
W duecie z „przepytywaczem” Arturem Andrusem przekonująco 
dowodzą, że jeśli rzeczywistość będziemy traktować nie do końca 
serio, to przed nami udane życie… Dodatkowym bonusem jest 
odkrycie niezwykłego talentu ilustratorskiego Wojciecha Karolaka. 

•••
Kino, styczeń 2012, wyd. Fundacja KINO.
Początek tego roku to bardzo dobry 

czas dla kinomanów – na ekranach są lub 
za chwilę będą długo oczekiwane, ciekawe 
filmy. Dlatego też warto sięgnąć po stycz-
niowy numer „Kina” – jako przewodnik po 
tytułach, których nie można przegapić. 
Poza recenzjami polecamy artykuł o fil-
mowych wcieleniach Maty Hari i wywiady 
z Agnieszką Holland i Akim Kaurismakim, 
reżyserem „Człowieka z Hawru”. 

•••
Grażyna Auguścik, Paulinho Garcia „The Beatles Nova”, A.A. MTJ 2011.

Tytuł tej płyty jest jej najlepszą reko-
mendacją. Grażyna Auguścik i Paulinho 
Garcia na trzecim wspólnym albumie 
zaskakują połączeniem repertuaru legen-
darnej czwórki z Liverpoolu z bossa novą 
i jazzem. Latynoski klimat znanych utwo-
rów oraz ich aranżacja na gitarę i dwa 

głosy ukazują nowe oblicze rockowej klasyki. Na podziw zasługuje nie 
tylko efekt, ale też wszechstronność, intuicja i odwaga wykonawców. 

•••
„Żona doskonała”, reż. Francois Ozon, Gutek Film 2011.
Reżyser Francois Ozon przyznaje, że od 

dawna chciał zrobić film o miejscu kobiet 
w polityce i społeczeństwie. Suzanne 
jest żoną bogatego właściciela fabryki 
parasolek. Jej mąż w pracy i domu rządzi 
żelazną ręką, jednak okoliczności sprawią, 
że to ona będzie musiała stanowić czoło 
strajkowi pracowników i kierować firmą. 
Okaże się niezwykle sprawnym szefem, 
a przy okazji wiele rodzinnych sekretów 
ujrzy światło dzienne… Dodatkowym atutem filmu są znakomita rola 
Catherine Deneuve i pieczołowicie odtworzone realia lat 70. 
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Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, znasz historię  
i interesujesz się zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział 
w konkursie. 

Wystarczy uważnie przyjrzeć się publikowanemu poniżej zdjęciu i odgadnąć, 
co przedstawia i gdzie znajduje się uwieczniony na nim obiekt. 

Foto–zagadka



20 kwietnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Usługowych rozpocznie się 17. Edycja Giełdy 
Budownictwa i Wyposażenia DOM, organi-
zowanej przez Izbę Przemysłowo-Handlową 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego wespół  
z miastem Rybnik.

 Od lat rybnicka giełda z towarzyszącym jej forum 
gospodarczym cieszy się opinią największej imprezy 
gospodarczej w naszym subregionie. Ubiegłoroczną, 
na której swe produkty i technologie prezentowało 
blisko 100 firm odwiedziło ponad 10 tys. osób. 

Przedsiębiorcy i handlowcy zainteresowani udzia-
łem w giełdzie powinni, jak najszybciej skontaktować 
się z Izbą Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okrę-
gu Przemysłowego. Przygotowała ona dla wystaw-
ców system rabatów, których wysokość zależy m.in. 
od terminu zgłoszenia udziału w giełdzie. Podobnie 
o lokalizacji i wielkości uzyskanej powierzchni wy-
stawienniczej decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat giełdy Dom 
można znaleźć na stronie internetowej izby (www.
izbaph.rybnik.pl)

Gra „Monopoly” 
z Rybnikiem na planszy

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 980
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 53 400
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2 zaproszenia do Gabinetu 
Kosmetycznego Professionalline 

na profesjonalny makijaż
Rybnik, ul. Wodzisławska 19, 

tel. 697 754 787

Księgarnia ORBITA, 
Rybnik, Rynek 12

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

Księga skarbów UNESCO

Rybnik-Paruszowiec
ul. Wielkopolska 6

tel. 32 42 22 372

5 dowolnych sadzonek

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

3 zestawy kosmetyków

ul. Powstańców 6, Rybnik

Kremowa, wyzłocona cukiernica  
z okresu międzywojennego  
niemieckiej firmy Bawaria

Galeria
„Pod Manekinem”

Fundatorzy nagród 
w Świątecznym Konkursie 

„Gazety Rybnickiej”:

DROGOCENNE KOŚCIÓŁ-
KI TO NASZE PREZENTY 
PRZODKÓW – to hasło będące 
rozwiązaniem naszego świątecz-
nego konkursu. Nasi czytelnicy 
ustanowili kolejny rekord i otrzymaliśmy aż 252 odpowiedzi (126 pocztówek  
i dokładnie tyle samo maili). Większość zawierała właściwe hasło. Wielu czytel-
ników przysłało nam jednak rozwiązania niekompletne, wpisując zdanie jedynie 
z ostatniego diagramu. Zgodnie z opublikowanymi na naszych łamach zasadami 
konkursu, odpowiedzi tych nie mogliśmy uznać za prawidłowe. Żałujemy też, że 
nie do wszystkich osób, które rozwiązały konkurs mogło się uśmiechnąć szczęście 
w losowaniu nagród, wszystkim natomiast, którzy przysłali nam odpowiedzi i to 
bez względu na ich treść bardzo dziękujemy za udział w konkursie.

Giełda czeka 
na wystawców

Rozwiązanie

Lista zwycięzców:
Zestaw kosmetyków: Lucyna 
Tkocz, Malwina Jamicka, Lucyna 
Korduła.
Woda: Piotr Bober.
Gra „Monopoly”: Piotr Rduch.
Zaproszenia do gabinetu ko-
smetycznego: Donata Niklińska, 
Sławomir Olanin.
Karnet DKF: Małgorzata Konsek. 

Cukiernica: Sabina Zawisło. 
Kosz prezentowy: Tadeusz Foreiter.
„Księga skarbów UNESCO”: Leon 
Słomiany. 
Sadzonki i pamiątki z Rybnika: 
Katarzyna Kowalska i Bernadetta 
Krakówka. 
Sadzonki i gra „Wszędobyl ryb-
nicki”: Janina Urbanek, Katarzyna 
Lechowicz, Antoni Warmuła.

Zwycięzców prosimy o zgłoszenie się w naszej redakcji w godzinach  
od 9 do 15 (Rybnik, Rynek 12a).

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

Karnet na cały rok

Pamiątki z Rybnika

kosz prezentowy

Rybnik, ul. Kilińskiego 17
tel. 32 44 0 88 77

Katowice, tel. 531 416 000

Gry „Wszędobyl rybnicki”



Pod koniec ub. roku Żelazne Gody, czyli 65. rocznicę ślubu obchodzili 
państwo Elfryda i Wilhelm Biały. Jeszcze przed świętami dostojnych Jubi-
latów odwiedził prezydent Adam Fudali, przekazując życzenia w imieniu 

wszystkich rybniczan. 
Pani Elfryda i Wilhelm 

poznali się tuż po II woj-
nie światowej, jeszcze na 
terenie Niemiec, gdzie 
zostali zesłani na roboty. 
Po zakończeniu wojny, 
jak wielu innych Pola-
ków, zostali przewiezieni 
do przejściowego obo-
zu, skąd mieli wrócić do 
kraju. I tam „wypatrzyli” 
siebie wśród 10 tysięcy 
obozowiczów. Na zorga-
nizowaną w obozie za-
bawę poszli „...żeby tylko 
popatrzeć”. Na patrzeniu 
się nie skończyło: były 
wspólne tańce i wkrótce 

sakramentalne „tak”, wypowiedziane jeszcze w niemieckim kościele. Ślub cywil-
ny wzięli po powrocie do Polski, w Radlinie. Pan Wilhelm jest rybniczaninem 
i do Rybnika ściągnął nie tylko pochodząca z Kielecczyzny młodą żonę, ale 
i jej rodziców. Po wojnie pan Wilhelm pracował w kop. Ignacy, a ponieważ 
na świat przyszło czworo dzieci (trzy córki i syn), pani Elfryda nie pracowała 
zawodowo. Dziś razem cieszą się z sześciu wnucząt i 11 prawnucząt. Ze 
względu na stan zdrowia pani Elfrydy, oboje małżonkowie mieszkają teraz 
u wnuczki Sylwii, która się nimi opiekuje. Jak wspomina pani Elfryda, były 
w ich życiu ciężkie chwile, nie poddawali się jednak. Na pytanie o receptę 
na długi udany związek mówi krótko: „..Chyba miłość, bo co więcej?” 

Jubilatom życzymy długich jeszcze lat w zdrowiu i otoczeniu 
najbliższych.                

  (r)

W grudniu ub. roku, w wieku 78 lat zmarł po 
ciężkiej chorobie Leon Ryszka, wieloletni i najstarszy 
członek kapeli zespołu Przygoda, w której grał na 
akordeonie. 

Odszedł tuż przed kolejną artystyczną wyprawą zespołu, 
z którym związany był od 1995 roku. Wstąpienie do kapeli 
zaproponowała panu Leonowi współzałożycielka Przygody  
i jej ówczesna szefowa Renata Hupka. Ponieważ był rencistą, 
a muzyka była Jego pasją, propozycję przyjął. W ten sposób 
w życiu pana Leona rozpoczął się nowy, ekscytujący rozdział.

Leon Ryszka urodził się w Pszowie, ale przez wiele lat 
związany był z rybnicką dzielnicą Paruszowiec-Piaski, skąd 
pochodziła Jego żona Stefania. Pracował w górnictwie, 
później był zaopatrzeniowcem w Przedsiębiorstwie Robót 
Górniczych. Był muzykiem-samoukiem, i to tak dobrym, że 
od 15. roku życia pracował jako ceniony organista. Przez 
30 lat pełnił tę funkcję w osiedlowym kościele św. Barbary  
w Boguszowicach, a kiedy trzeba było, zastępował organi-
stów w wielu innych rybnickich świątyniach: w Boguszowi-
cach Starych, u franciszkanów czy w bazylice św. Antoniego. 

Był też w latach ’50 dyrygentem chóru 
„Moniuszko” w Ligockiej Kuźni. Dzięki 
pięknemu głosowi miał w młodości 
propozycję wstąpienia do zespołu Śląsk, 
jednak ze względu na rodzinę z okazji 
tej zrezygnował. Po przejściu na rentę 
więcej czasu mógł poświęcić muzycz-
nym zainteresowaniom. Z Przygodą 
wystąpił na setkach koncertów, odbył 
wiele artystycznych podróży. Przygodą 
życia okazał się wyjazd do Meksyku 
(1998 r.), ale pan Leon odbył też tour-
née po Francji, Węgrzech i Ukrainie, zadziwiając kondycją, 
zaangażowaniem i życzliwym stosunkiem do młodych. Był 
jednym z tych seniorów, którym na emeryturze do szczęścia 
nie wystarczy „ławeczka i fajeczka”, choć w jednym ze spek-
takli takiego właśnie „starzika” zagrał? Był osobą niezwykle 
ciepłą i pogodną, duszą towarzystwa, znaną z umiejętności 
opowiadania wiców i anegdot, których znał setki. Dla całe-
go pokolenia „przygodowiczów” pan Leon po prostu był,  

a Jemu samemu kontakt z artystycznie 
uzdolnioną młodzieżą przynosił dużą 
satysfakcję. Ale Przygoda nie była jedy-
ną dziedziną aktywności pana Leona. 
Czynnie działał On również w związku 
emerytów i rencistów w Paruszowcu-
Piaskach, a przygrywając na akordeonie, 
brał udział w wielu okolicznościowych 
spotkaniach lokalnej społeczności. 
Dzięki swojej rodzonej siostrze – siostrze 
Agnieszce ze zgromadzenia misyjnego 
służebniczek ducha świętego, akompa-
niował również w czasie spotkań dzieci 
ze szkoły specjalnej w Raciborzu.   

Wielokrotnie odkładałam zamiar przybliżenia czytelni-
kom „GR” ciekawej sylwetki  pana Leona, który „nowe życie” 
rozpoczął po sześćdziesiątce. Okazało się, że czekałam zbyt 
długo... Teraz można już tylko posłużyć się strawestowanym 
cytatem z wiersza księdza-poety Jana Twardowskiego: 
„Spieszmy się spisywać wspomnienia ludzi, tak szybko 
odchodzą”.

(r)

Wspomnienie o Leonie Ryszce
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Po w o j e n n a  m i ł o ś ć
Żelazne Gody!

Jubileusze 60 i 65 lat małżeństwa, jakich w Rybniku coraz więcej, 
są sygnałem, że kondycja naszego społeczeństwo jest coraz lepsza. 
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Co łączy zamieszkałą w dzielnicy Paruszowiec-Piaski panią Helenę 
Lizon i Alojzego Frelicha z Gotartowic? Oboje urodzili się 23 stycznia 
i oboje są długowieczni. W tym roku pani Helena obchodziła setne,  
a pan Alojzy sto pierwsze urodziny.

Pani Helena urodziła się w Łagiewnikach, większość życia spędziła w Chorzowie 
i Bytomiu, ale od blisko dziesięciu lat mieszka pod opieką swojego syna Karola 
w Rybniku. Nie pracowała zawodowo – prowadziła dom i wychowywała dzieci. 
Jest matką dwóch synów, babcią trojga wnucząt i prababcią pięciorga prawnucząt. 
Od 1976 roku jest wdową. Na pytanie, o receptę na długowieczność, odpowiada 
z uśmiechem: — Sama się dziwię, że to już tak długo i tak szybko wszystko prze-
leciało... Syn pani Heleny mówi, że mama przez całe życie lubiła czytać książki 
i żywo interesowała 
się polityką i gospo-
darką. Dziś zdrowie 
nie pozwalają jej już, 
niestety, śledzić pra-
sy i oglądać telewizji, 
wciąż jednak jest osobą 
pogodną i kontakto-
wą. Na ręce dostojnej 
Jubilatki urodzinowe 
życzenia i bukiet kwia-
tów przesłał prezydent 
Rybnika Adam Fudali. 

Również 23 stycz-
nia urodziny obchodził 
101-letni Alojzy Frelich 
z Gotartowic, o którym 
pisaliśmy w ubiegłym 
roku z okazji przekro-
czenia setki. Pan Alojzy 
nadal świetnie się trzyma i z przyjemnością wypił kawkę z gośćmi. W imieniu 
mieszkańców Rybnika i prezydenta miasta życzenia kolejnych lat w zdrowiu wyjąt-
kowemu Jubilatowi złożyli przewodniczący rady miasta Andrzej Wojaczek, radny 
Leszek Kuśka i przewodnicząca zarządu dzielnicy Gotartowice Urszula Stajer. 

Pani Helenie oraz panu Alojzemu życzymy dobrego zdrowia i pogody  
ducha na kolejne lata.                                                                                                       (r)

Żyjemy coraz dłużej!

Pani Helena Lizon z synem, jego synową i prawnukami
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Zdjęcie jest dowodem na prawdziwość słów pani Elfrydy: ... chyba 
miłość, bo co więcej?



1. Budżet miasta Rybnika na 2012 rok został opracowany w oparciu o niezmienne 
od kilku lat priorytety. Zapewnia realizację wszystkich podstawowych funkcji 
Miasta, w takich dziedzinach jak: oświata, pomoc społeczna, kultura i kultura 
fizyczna, transport, administracja, bezpieczeństwo oraz innych. W 2012 roku, tak jak  
i w poprzednich latach, będą realizowane zadania współfinansowane ze środków 
unijnych. Równocześnie Miasto nadal przystępować będzie do kolejnych kon-
kursów i po ich pozytywnych rozstrzygnięciach sięgać po nowe dotacje, zarówno  
na tzw. programy miękkie, głównie z zakresu oświaty i pomocy społecznej, jak  
i na zadania inwestycyjne (projekty twarde), które trzeba realizować przez kolejne 
lata lub zakończyć w 2012 roku. 

2. Dochody budżetu Miasta zamykają się kwotą  612.556.187,74 zł. 
Najważniejszymi źródłami dochodów miejskiej kasy są:
A. Dochody własne  352.098.574,75 zł  (57,48%)
• wpływy z podatków  92.818.327 zł
 od nieruchomości (82.500 tys. zł), od czynności cywilnoprawnych (6 mln zł),  

od środków transportowych (2.760 tys. zł), od spadków i darowizn (800 tys. zł), 
rolnego (470 tys. zł), dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie 
karty podatkowej (170 tys. zł), leśnego (68 tys. zł), środki PFRON – częściowa 
rekompensata za utracone w 2011 roku dochody z tytułu zwolnień zakładów pracy 
chronionej z podatku od nieruchomości (50,3 tys. zł), 

• wpływy z opłat  19.977.000 zł
 za korzystanie ze środowiska (8.500 tys. zł), koncesyjnych z ustawy antyalkoholowej 

(3 mln zł), skarbowej (2.200 tys. zł), za rejestrację pojazdów i za wydanie praw jazdy 
(1.732 tys. zł), eksploatacyjnej (1.600 tys. zł), za zajęcie pasa drogowego (1.570 tys. zł),  
targowej (1.300 tys. zł), planistycznej (50 tys. zł), produktowej (25 tys. zł), 

• dochody z majątku gminy   27.038.920 zł
 Wpływy z czynszów inkasowanych przez ZGM (24 mln), wpływy za wieczyste użyt-

kowanie nieruchomości gruntowych (1.200 tys. zł), dzierżawa gruntów (1 mln zł), 
dzierżawa straganów na targowiskach przy ul. Hallera, Broniewskiego i Patriotów 
(613,6 tys. zł), wynajem pomieszczeń (225,3 tys. zł),

• pozostałe dochody uzyskiwane przez  jednostki  budżetowe  37.092.796,25 zł
 Zarząd Transportu Zbiorowego (12.920 tys. zł), oświatowe jednostki budżetowe 

(8.965 tys. zł), Rybnickie Służby Komunalne (5.295 tys. zł),  Miejski Dom Pomocy 
Społecznej (1.811 tys. zł), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (1.080 tys. zł), Zarząd 
Zieleni Miejskiej (574 tys. zł), Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny (857 tys. zł), 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (320 tys. zł), Centrum Rekreacji i Rehabilitacji 
,,BUSHIDO” (290 tys. zł), Ośrodek Pomocy Społecznej (170 tys. zł), pozostałe 
placówki opieki społecznej (39 tys. zł) oraz Urząd Miasta (4.771 tys. zł), w tym  
z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską (1 mln zł), 

• udział Miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami  1.023.410 zł

• odsetki od środków finansowych gromadzonych 
 na rachunkach bankowych  520.000 zł
• odsetki od nieterminowo przekazywanych 
 należności stanowiących dochody Miasta  706.000 zł
• dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – na zadania reali-

zowane na podstawie porozumień i umów  5.577.721,50 zł
 Lokalny transport zbiorowy (1.900 tys. zł), spłata przez gminy Gaszowice i Jej-

kowice rat pożyczki (wraz z odsetkami) zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę 
kanalizacji sanitarnej (1.290 tys. zł), Powiatowy Urząd Pracy (670,4 tys. zł),  Zespół 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności (399 tys. zł), rodziny zastępcze (419,6 tys. zł), 
Dom Dziecka (500 tys. zł), kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie 
teoretycznych przedmiotów zawodowych w RCEZ (85 tys. zł), Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna (90,5 tys. zł), Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
(75,1 tys. zł), Rodzinny Dom Dziecka nr 1 (53,3 tys. zł), przedszkola niepubliczne 
i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (50 tys. zł), Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna (35 tys. zł), Warsztaty Terapii Zajęciowej (9,8 tys. zł),

•  inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów  
344.400 zł

• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  125.000.000 zł
•  udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  11.000.000 zł
•  dochody ze sprzedaży majątku  31.000.000 zł
w tym: nieruchomości (26.500 tys. zł), lokali użytkowych (2.500 tys. zł) oraz mieszkań 

(2.000 tys. zł).

B. Subwencja ogólna z budżetu państwa 146.768.028 zł (23,96%)
•  część oświatowa na prowadzenie szkół  138.673.185 zł
•  część równoważąca  8.094.843 zł.
C. Dotacje celowe z budżetu państwa 42.975.216,47 zł  (7,02%)
•  na zadania własne  2.579.625 zł
 realizowane przez pracowników socjalnych OPS (952,6 tys. zł), na program do-

żywiania (429,7 tys. zł), zasiłki stałe (960 tys. zł), zasiłki okresowe (160,5 tys. zł)  
i składki na ubezpieczenia zdrowotne (76,8 tys. zł),

•  na zadania z zakresu administracji rządowej  39.524.276  zł
 świadczenia rodzinne (25.561 tys. zł), Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 

(6.729 tys. zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne (4.000,7 tys. zł), ośrodki wsparcia 
(956,7 tys. zł), administracja publiczna (709,3 tys. zł), Zespół ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności (605,8 tys. zł), nadzór budowlany (408 tys. zł), pomoc społeczna 
(335,6 tys. zł), prace geodezyjne i kartograficzne (91,8 tys. zł), gospodarka gruntami 
i nieruchomościami Skarbu Państwa (62,6 tys. zł), kwalifikacja wojskowa (42 tys. zł),  
prowadzenie rejestru wyborców (19,4 tys. zł), obrona cywilna (2,1 tys. zł), 

•  na zadania  realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej – grobownictwo wojenne  8.000 zł

•  na zadania związane z realizacją programów współfinansowanych środkami Unii 
Europejskiej dofinansowanie z budżetu państwa:  863.315,47 zł

w tym: programy edukacyjne – 626,4 tys. zł oraz z zakresu pomocy społecznej – 236,9 tys. zł.

D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej   69.761.085,34 zł  (11,39%)
•  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  57.428.245,73 zł
w tym na realizację programów: 
– twardych (inwestycyjnych) – 55.809 tys. zł: Przebudowa ul. Żorskiej (11.445 tys. zł), 

Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 
78 (26.953 tys. zł), Budowa Obwodnicy Północnej (2.144 tys. zł), Budowa boiska 
piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku-Kamieniu (2 mln zł), 
Przebudowa skrzyżowania ulic Willowej, Szewczyka i Bieli na rondo (991 tys. zł), Sieć 
Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie miasta Rybnika (1.431 tys. zł),  
Miejska sieć szerokopasmowa I i II etap (9.152 tys. zł), Kultura.rybnik.eu (1.313 tys. zł),  
Rybnicki System Informacji Przestrzennej (380 tys. zł),

– miękkich – 1.619 tys. zł: Promocja terenów inwestycyjnych (1.128,6 tys. zł), Opra-
cowanie mapy akustycznej(330 tys. zł), Z sąsiadem za pan brat (87,2 tys. zł) oraz  
Z ekonomią na co dzień (72,3 tys. zł),

•  Europejski Fundusz Społeczny  8.569.453,77 zł 
w tym programy edukacyjne – 6.071,6. zł oraz z zakresu pomocy społecznej 2.497,8 tys. zł,
•  Fundusz Spójności – Termomodernizacja placówek edukacyjnych  3.529.181,16 zł
•  Partnerski Projekt Szkół Leonardo da Vinci    83.512,68 zł
•  Partnerski Projekt Szkół Comenius    150.692 zł.

E. Inne 953.283,18 zł  (0,16%)
•  Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej    415.500 zł, 
•  Fundusz Dopłat (BGK) – Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy 

ul. Generała Andersa 38, 40, 42 i 44, w wyniku czego powstaną 24 lokale socjalne 
   535.283,18 zł,
•  Fundacja Św. Mikołaja   2.500 zł.
=========================================
3. Wydatki budżetu miasta zaplanowano w wysokości 680.637.912,30 zł, w tym: 

wydatki bieżące 520.455.056,35 zł (76,47 %) oraz wydatki majątkowe 160.182.855,95 
zł (23,53%).

 Wydatki bieżące, uwzględniające najważniejsze potrzeby, ograniczono do niezbęd-
nego minimum. Obejmują one w większości wydatki sztywne, które są konieczne 
dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych.

 Najważniejszymi wydatkami w poszczególnych działach są:
 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 234.490.147,75 zł  (34,45%)
 To największa pozycja w wydatkach budżetu miasta. Na sfinansowanie działalności 

miejskich placówek oświatowych zaplanowano kwotę 191.131.686 zł. Na wynagro-
dzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 157.854 tys. zł, co stanowi około 
82,5% nakładów na finansowanie tych placówek.

 Dopłata Miasta do zadań finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej 
wynosi 32.239 tys. zł.

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

wo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów 
publicznych w łącznej kwocie 11.768 tys. zł,
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–  funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  – 1.554 tys. zł,
–  dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 989 tys. zł,
– dowożenie uczniów do szkół – 900 tys. zł,
– dodatek uzupełniający do płac nauczycieli oraz rezerwę na podwyżki  

wynagrodzeń  – 2.531 tys. zł,
– dodatek motywacyjny dla dyrektorów – 357 tys. zł,
– remonty placów zabaw oraz awaryjne zakupy sprzętu dla oświatowych jednostek 

budżetowych – 250 tys. zł,
– organizację kolonii i obozów – 187 tys. zł,
– dotacje dla uczelni wyższych (opłaty za media) – 450 tys. zł,
– pozostałe wydatki – 770 tys. zł, w tym m.in. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,  

organizację olimpiad i konkursów, stypendia dla wyróżniających się uczniów  
i nagrody dla prymusów, nagrody Prezydenta Miasta na Dzień Edukacji, obchody 
jubileuszu 10-lecia Uniwersytetu III Wieku, obchody DEN, rozpoczęcie i zakoń-
czenie roku szkolnego, nagrody książkowe, pomoc dla szkół, pobyt młodzieży 
z Białorusi, dotacje dla gmin: Rydułtowy, Żory i Katowice na dzieci z Rybnika 
uczęszczające do prywatnych przedszkoli.

 Na remonty placówek oświatowych przewidziano kwotę 5.676 tys. zł, w tym: szkoły 
podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne – 1.709 zł, przedszkola – 1.610 tys. zł 
gimnazja – 1.021 tys. zł, szkoły zawodowe – 546 tys. zł, zespoły szkół – 506 tys. zł, szkol-
nictwo specjalne – 133 tys. zł, RCEZ – 77 tys. zł, licea ogólnokształcące – 66 tys. zł,  
placówki wychowania pozaszkolnego – 8 tys. zł. Ponadto kwotę 263 tys. zł zaplano-
wano na sfinansowanie przeglądów technicznych obiektów, wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii oraz odśnieżanie dachów.

 Na inwestycje oświatowe zaplanowano 11.225 tys. zł, w tym: 
– na kontynuację termomodernizacji budynków placówek edukacyjnych: ZSB, 

ul. Świerklańska – 3.950 tys. zł oraz ZS2, ul. Mikołowska – 1.580 tys. zł (zadania 
współfinansowane ze środków WFOŚiGW),

– adaptację pomieszczeń w budynku ZSB na potrzeby OPP – Zespół ,,Przygoda”  
– I etap – 3.800 tys. zł,

– modernizację ZS6, dz. Boguszowice Stare – 1.485 tys. zł (instalacja elektryczna 
i teletechniczna, modernizacja instalacji c.o. i wymiennikowni, dostosowanie do 
potrzeb niepełnosprawnych – dobudowa windy, budowa przyłącza kanalizacji 
sanitarnej do budynku),

– budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków: SP 20 i P 22, dz. Gotartowice, 
SP 24, dz. Popielów, SP 32, dz. Orzepowice, G11, dz. Niedobczyce – 200 tys. zł,

– budowa boiska do piłki plażowej, bieżni lekkoatletycznej o nawierzch-
ni syntetycznej, infrastruktury do skoku wzwyż, w dal i trójskoku w G4,  
dz. Rybnicka Kuźnia – 180 tys. zł,

– dobudowa przedsionka wejściowego do budynku P21, dz. Kłokocin – 30 tys. zł.
 Oświatowe jednostki budżetowe realizować będą również w 2012 roku programy 

finansowane ze środków pomocowych, przede wszystkim z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji. Są wśród nich programy będące kontynuacją z roku 
poprzedniego, jak i nowo rozpoczynane w wyniku pozytywnych rozstrzygnięć w 
konkursach. Za łączną kwotę 6.437 tys. zł realizowane będą następujące progra-
my: Mam zawód, mam pracę w regionie (2.135 tys. zł), Rybnicka szkoła przyszłości  
(1.699 tys. zł), Szkoła dobrych pomysłów (344 tys. zł), Bardziej aktywni, bardziej 
sprawni (314 tys. zł), Nowoczesne kształcenie zawodowe (253 tys. zł), Mój wybór, 
moja przyszłość (210 tys. zł), Sedno – to edukacja skrojona na miarę sylwetki 
współczesnego rynku pracy (189 tys. zł), Odkrywam samodzielność (150 tys. zł), 
Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole (145 tys. zł), Nasze przedszkole – nasza 
bajka (141 tys. zł), Zawód z pasją (115 tys. zł), Jasny horyzont – kwalifikacje na 
przyszłość (82 tys. zł), Po rozum do głowy (79 tys. zł), Mogę ja, możesz ty – mo-
żemy my (38 tys. zł), Lepszy start młodzieży w życie zawodowe dzięki doradztwu 
zawodowemu i poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych ZST  
w Rybniku (16 tys. zł), Z ekonomią na co dzień (11 tys. zł), Z sąsiadem za pan 
brat (3 tys. zł) oraz Partnerskie Projekty Szkół Leonardo da Vinci (294 tys. zł) 
i Comenius (219 tys. zł).

 Transport i łączność 163.834.339,84 zł (24,07%)
 Na budowę dróg i poprawę układu komunikacyjnego w budżecie miasta przewi-

dziano ogółem ponad 101 mln zł, w tym na zadania realizowane :
• przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 
 – przebudowa DK 78 (38,9 mln zł), 
 – przebudowa ul. Żorskiej (22,9 mln zł), 
• przy współudziale środków wnioskowanych do pozyskania z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych – Przebudowa ul. Budowlanych (5,5 mln zł), 

• ze środków własnych miasta m.in.: Przebudowa ul. Pod Lasem (6 mln zł), Przebudowa  
ul. Raciborskiej (3,9 mln zł), Przebudowa ul. Tkoczów (3,4 mln zł), Przebudowa 
ul. Prostej (3,1 mln zł), Przebudowa ul. Wielopolskiej (3,5 mln zł), Przebudowa  
ul. Podmiejskiej (2,8 mln zł),  Budowa dróg w dz. Orzepowice (2,7 mln zł), Budowa 
łącznika ulic Tkoczów – Małachowskiego (2,2 mln zł), Ekrany akustyczne wzdłuż 
ul. Gliwickiej przy ZSz-P1, dz. Wielopole (2,1 mln zł), Przebudowa ul. Rudzkiej na 
odcinku km 3+380 do 5+280 (2 mln zł), opracowanie dokumentacji technicznej 
Regionalnej Drogi Racibórz–Pszczyna (850 tys. zł), rozbudowa lotniska w Rybni-
ku (800 tys. zł), wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod przebudowę 
dróg (4 mln zł) oraz pozostałe zadania, m.in.: oznakowanie poziome dróg, drobne 
dokumentacje na remonty dróg, uzgodnienia branżowe, wycena majątku drogo-
wego, aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych, modernizacja, remonty 
i doposażenie drogowych sygnalizacji świetlnych (5 mln zł).

 Na remonty dróg oraz ich utrzymanie przeznacza się kwotę ponad 26,7 mln zł, 
z tego 12 mln zł stanowią wydatki ujęte w planie finansowym Rybnickich Służb 
Komunalnych. 

 Dla Zarządu Transportu Zbiorowego przewidziano na wydatki związane z funk-
cjonowaniem autobusowej komunikacji miejskiej środki w kwocie 25,3 mln zł 
oraz dodatkowo na rozbudowę dworca komunikacji miejskiej ponad 175 tys. zł.  
Na kontynuację programu Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej, reali-
zowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, przewidziano 1,3 mln zł.

 Opieka społeczna 70.432.135,33 zł  (10,35%)
 W tym dziale finansowane są m.in.:świadczenia rodzinne (25.561 tys. zł), dodatki 

mieszkaniowe (4.200 tys. zł), Ośrodek Pomocy Społecznej – zespoły problemo-
we, pracownicy socjalni, administracja (5.826 tys. zł), zasiłki i pomoc w naturze 
(3.390 tys. zł), usługi opiekuńcze (713 tys. zł), program dożywiania (930 tys. zł), 
Zespół Ognisk Wychowawczych (2.660 tys. zł), Dom Dziecka (2.140 tys. zł), 
Rodzinne Domy Dziecka nr 1 i 2 (526 tys. zł), usamodzielnienie wychowanków 
placówek opiekuńczo-wychowawczych  (400 tys. zł), odpłatność za dzieci prze-
bywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 
na terenie innych powiatów (2.420 tys. zł), rodziny zastępcze (3.824 tys. zł),  
Miejski Dom Pomocy Społecznej (4.914 tys. zł), odpłatność za osoby skierowane 
do innych domów pomocy społecznej (1.450 tys. zł), Środowiskowy Dom Samo-
pomocy ,,Cogito Noster” (772 tys. zł), Środowiskowy Dom Samopomocy przy 
ul. Karłowicza 48 (446 tys. zł), Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 
(454 tys. zł), schronisko św. Brata Alberta (450 tys. zł), Ośrodek Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej (361 tys. zł), remonty i przeglądy techniczne w placówkach 
pomocy społecznej (421 tys. zł), Powiatowy Urząd Pracy (2.628 tys. zł), spra-
wowanie opieki w żłobku nad dziećmi do lat 3 (893 tys. zł), Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności (1.134 tys. zł).

 Jednostki pomocy społecznej realizować będą również programy z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 

– Ośrodek Pomocy Społecznej: Skorzystaj z szansy (1.500 tys. zł), T:RAF – Twój: 
Rozwój, Aktywność, Forma (1,1 mln zł) oraz Małe społeczności – wielkie problemy 
(49 tys. zł), 

– Powiatowy Urząd Pracy – III edycja programu Nowa kadra wsparciem do przeciw-
działania bezrobociu (220 tys. zł).

 Administracja  publiczna 53.051.272,02 zł  (7,79%)
Na funkcjonowanie Urzędu Miasta przewidziano kwotę 25,5 mln zł.
Ponadto w tym dziale ujęto między innymi środki na:
– funkcjonowanie Rady Miasta i Rad Dzielnic – 1.240 tys. zł,
– promocję miasta – 4.259 tys. zł, w tym projekty realizowane z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Promocja terenów inwestycyjnych 
w Rybniku (1.480 tys. zł) oraz Kultura.rybnik.eu (1.170 tys. zł) ,

– tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy – 1.450 tys. zł,
– ubezpieczenie majątku gminy – 675 tys. zł,
– składki członkowskie (związki i stowarzyszenia) –135 tys. zł,
– obsługę finansową – 834 tys. zł oraz obsługę prawną – 276 tys. zł,
– realizację zadań Wydziału Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europej-

skiej – 308 tys. zł.
 Przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

kontynuowana będzie budowa Miejskiej sieci szerokopasmowej (11.374 tys. zł) oraz 
rozpoczęty zostanie jej II etap (994 tys. zł). 

 Na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania przewidziano 624 tys. zł. 
 Ponadto na rozbudowę UM – I segmentu zaplanowano środki w wysokości 5 mln zł.
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 Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa 45.585.206,28 zł  (6,70%)
W tym dziale mieszczą się środki na: 
–  funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 33.725 tys. zł,
– remont i przebudowę 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42  

i 44, w wyniku czego powstaną 24 lokale socjalne – 1.784 tys. zł (w tym dofinanso-
wanie z Funduszu Dopłat BGK 535 tys. zł),

– wycenę i podział nieruchomości, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz-
nych – 2.900 tys. zł,

– utrzymanie targowisk, parkingów, giełdy i szaletów – 3.036 tys. zł, 
– wykupy gruntów i budynków – 700 tys. zł,
– opracowanie zmian do planów ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

oraz koncepcje urbanistyczne – 450 tys. zł,
– administrowanie i władanie obiektami cmentarzy komunalnych oraz świadczenie 

usług cmentarnych – 784 tys. zł,
– funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 879 tys. zł,  

ponadto 700 tys. zł zaplanowano w bieżącym roku na realizację projektu Geoinfor-
macyjna Platforma Usług Elektronicznych; projekt ten uzyskał dofinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego (85%), a jego łączna 
wartość w latach 2012-2014 wyniesie ponad 3 mln zł,

– funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 408 tys. zł,
– utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 85 tys. zł,
– prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne – 70 tys. zł.

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    36.127.790,16 zł (5,21%)
 W wydatkach bieżących ujęto między innymi środki na: utrzymanie zieleni  

w mieście (8,8 mln zł), oświetlenie ulic, placów i dróg (6,3 mln zł), oczyszczanie 
miasta i gospodarkę odpadami (5,8 mln zł), program ograniczenia niskiej emisji dla 
Miasta Rybnika, w tym: instalacja solarów (800 tys. zł) i dopłaty dla mieszkańców 
do wymiany okien oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych, ul. Gliwic-
ka-Rybnicka (1 mln zł), dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków, do modernizacji systemów grzewczych w budynkach oraz utylizacji azbe-
stu (935 tys. zł), konserwację rowów i odwodnienia (570 tys. zł), remonty bieżące 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej (800 tys. zł), opiekę nad bezdomnymi zwierzę-
tami (313 tys. zł), wymianę urządzeń zabawowych na placach zabaw (280 tys. zł),  
dekorację świąteczną miasta (140 tys. zł), akcje ratownicze związane z wystąpie-
niem wypadków lub zdarzeń losowych (80 tys. zł), utrzymanie fontanny na Placu 
Wolności oraz kaskady wodnej na schodach do RCK (95 tys. zł), objęcie stałą kon-
trolą i bieżącą konserwacją wyznaczonych urządzeń odwadniających (100 tys. zł).  
Na kontynuację programu, realizowanego z udziałem środków z EFRR, Opra-
cowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do RSIP zapla-
nowano środki w wysokości ponad 360 tys. zł. 

 W wydatkach majątkowych zaplanowano środki m.in. na: budowę zadaszenia 
targowiska miejskiego w Rybniku (3 mln zł), kontynuację Budowy III kwatery 
składowiska odpadów komunalnych (1.365 tys. zł), budowę kanalizacji deszczo-
wych w ul. Przemysłowej, dz. Paruszowiec-Piaski (850 tys. zł) oraz w ul. Gór-
nośląskiej, dz. Niedobczyce (230 tys. zł), podłączenie do  kanalizacji sanitarnej 
5 budynków ZGM – 4 ul. Mikołowska i 1 – ul. Długosza (333 tys. zł), budowę 
kanalizacji sanitarnej dla nowo powstałych terenów budowlanych (300 tys. zł), 
budowę sieci wodociągowej w ul. Staffa, dz. Popielów (230 tys. zł), budowę prze-
pustu pod nasypem kolejowym – odprowadzenie wód deszczowych z rowu poło-
żonego wzdłuż toru kolejowego przy ul. Zagłoby, dz. Niedobczyce (180 tys. zł),  
wykonanie odwodnienia cmentarza parafialnego i parkingów – zjazd do  
ul. Wołodyjowskiego, dz. Niedobczyce (150 tys. zł), budowę kanalizacji sanitar-
nej i sieci wodociągowej w ul. Walecznych, dz. Kamień (100 tys. zł), dokumen-
tację przyszłościową (100 tys. zł), budowę punktów świetlnych w dzielnicach 
miasta (498 tys. zł) oraz wykonanie instalacji solarnej w budynkach użyteczności 
publicznej na terenie miasta (255 tys. zł).

 Ponadto zaplanowano środki na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych: 1 mln zł 
dla Rybnickich Służb Komunalnych na zakup zamiatarki samobieżnej na podwoziu 
samochodowym oraz 448 tys. zł dla Zarządu Zieleni Miejskiej na zakup samocho-
dów: wywrotki do 3,5 tony i dwóch brygadowych 7-osobowych oraz sprzętu do prac 
w terenie.

 Kultura fizyczna 19.471.920 zł  (2,86%)
W tym dziale ujęto środki na:  
– funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 9.125 tys. zł,
– funkcjonowanie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido” – 1.117 tys.  zł,
– pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 4.021 tys. zł,
– koszty organizacji lodowiska – 230 tys. zł.

 W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na modernizację kąpieliska 
RUDA – 4 mln zł, budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy 
SP 34, dz. Smolna – 700 tys. zł oraz budowę siłowni do ćwiczeń na wolnym powietrzu 
wraz z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Podmiejskiej/
św. Maksymiliana w dz. Rybnicka Kuźnia – 35 tys. zł.

 Ponadto na remonty obiektów sportowych oraz inne wydatki w tym dziale przewi-
dziano 244 tys. zł.

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15.115.646 zł  (2,22 %)
Na dotacje dla miejskich instytucji kultury przeznaczono kwotę ogółem 12.066.746 zł,  

w tym dla:
– Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 4.657.082 zł,
– Rybnickiego Centrum Kultury – 3.120.898 zł,
– Domów Kultury – 2.968.941 zł (Boguszowice – 786.593 zł, Chwałowice – 886.860 zł,  

Niedobczyce – 792.365 zł, Niewiadom – 503.123 zł), 
– Muzeum – 1.319.825 zł.
 Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przeznaczono kwotę 450.000 zł,  

z tego na dotację na odnowienie kościółka akademickiego pw. Wniebowzięcia NMP 
200 tys. zł. Na pozostałe zadania w zakresie kultury przeznaczono 1.249 tys. zł.

 W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano 500 tys. zł na zagospodarowanie terenu 
wokół Domu Kultury w Niedobczycach (po uprzednim wyburzeniu budynku byłej 
szkoły górniczej), zaś na remonty innych budynków 850 tys. zł. 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.594.868 zł (1,70%)
W tym dziale mieszczą się wydatki na funkcjonowanie m.in.:
– Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej– 6.919 tys. zł,
– Straży Miejskiej – 3.346 tys. zł,
– ochotniczych straży pożarnych – 533 tys. zł; dodatkowo na awaryjne remonty  

w OSP i przeglądy techniczne budynków zabezpieczono 229 tys. zł,
– Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 181 tys. zł 
 oraz na zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego UM – 128 tys. zł  

(obrona cywilna, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, świadczenia związane  
z pobytem osób w Izbie Wytrzeźwień).

 Ponadto kwotę 190 tys. zł przeznaczono na dotacje na Fundusz Wsparcia Policji: 
dodatkowe patrole (60 tys. zł), remont budynku sali gimnastycznej (55 tys. zł), 
wymiana okien w pomieszczeniach służbowych oraz przystosowanie pomieszczeń 
archiwum do obowiązujących przepisów (50 tys. zł) oraz na zakup sprzętu infor-
matycznego i/lub kamery wysokiej jakości do obsługi zdarzeń (25 tys. zł).

 Ochrona zdrowia 9.734.365 zł (1,43%)
 Na funkcjonowanie Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego im. Jana Pawła II 

zaplanowano 2.076 tys. zł, zaś na prace remontowe – 550 tys. zł.
 Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narko-

manii przewidziano 3 mln zł. Wydatkowanie tych środków odbywać się będzie 
zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Miejskim Programem Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 

 W tym dziale są również środki finansowane dotacją celową z budżetu państwa,  
w kwocie ponad 4 mln zł, na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby 
nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, tj. za dzieci w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych (41 tys. zł) oraz za bezrobotnych (3,9 mln zł).

 W budżecie miasta zaplanowano trzy rezerwy: ogólną (3 mln zł) oraz celowe: na 
wydatki majątkowe (4,5 mln zł) oraz na realizację zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego (1.320 tys. zł).

4. Planowany na 2012 r. deficyt budżetowy (różnica pomiędzy dochodami a wy-
datkami) wynosi 68.081.724,56 zł i zostanie sfinansowany przychodami pocho-
dzącymi: z kredytów (62.919.400,27 zł) i pożyczek z WFOŚiGW (5.162.324,29 zł). 

 Planowany wskaźnik zadłużenia miasta na koniec 2012 roku, liczony w stosunku 
do prognozowanych dochodów, wynosić będzie 29,44% (wobec ustawowego 
60%). Wskaźnik obsługi zadłużenia kształtować się będzie na poziomie 5,21% 
(wskaźnik ustawowy 15%).

 W 2012 roku przypada termin wykupu serii H EMISJI 2002 obligacji ko-
munalnych Rybnika (10,5 mln zł), a także spłata rat pożyczek zaciągniętych  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na bu-
dowę kompostowni w Zarządzie Zieleni Miejskiej (170.742 zł), modernizację 
kotłowni w SP 19 (12.637 zł) i P 12 (10.432 zł) oraz na finansowanie budowy 
kanalizacji sanitarnej (10.197.357,16 zł).

y
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Podatki 2012 • Podatki 2012 • Podatki 2012 • Podatki 2012 • Podatki 2012
Informacje ogólne: 
Stawki podatków dostępne są na stronie internetowej www.rybnik.eu  

– zakładka Podatki 2012 oraz w Wydziale Podatków UM (I piętro, sala 151). 

Terminy płatności podatków w 2012 roku:
– od nieruchomości i rolnego: 15 marca, 15 maja, 17 września i 15 listopada 
– od środków transportowych: 15 lutego i 17 września 
Przypominamy, że uchwałą Rady Miasta Rybnika opłata od posiadania 

psów została zniesiona!

Wpłaty podatków
Podatki można wpłacać – nie ponosząc dodatkowych opłat:
– w kasach w urzędzie miasta (wejście od ul. Miejskiej, I piętro, sala 151) 

w godzinach pracy urzędu (kasy prowadzone są przez Bank Spółdzielczy 
w Rybniku),

– u inkasenta (wyłącznie w dzielnicy Zebrzydowice). 
 Przychodząc do Urzędu Miasta dobrze mieć ze sobą i okazać numer 

ewidencyjny podatnika, co przyspieszy obsługę. 
 Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowych form płatności, np. 

wpłat poprzez internet. 
 Wpłat należy dokonywać na wskazany w decyzji podatkowej indy-

widualny dla każdego podatnika i dla każdej nieruchomości numer 
rachunku bankowego.

 Na blankietach wpłaty (na poczcie, w banku, także w płatnościach 
internetowych) w polu „tytuł wpłaty” należy wpisać: imię i nazwisko 
podatnika, numer ewidencyjny (znajdujący sie w lewym górnym 
rogu decyzji podatkowej) i okres, którego dotyczy wpłata.

Karty płatnicze
 W kasach w Urzędzie Miasta Możliwe jest także płacenie podatków oraz 

innych opłat przy użyciu kart płatniczych. Wpłat można dokonywać 
za pomocą kart Maestro, Mastercard i Mastercard Electronic. Prowizję  
w wysokości 1,95% wartości transakcji pokrywa wpłacający.

Inne informacje
 W każdy ostatni dzień terminu płatności podatków, mieszkańcy mają moż-

liwość bezpłatnego zaparkowania swoich pojazdów na dziedzińcu Urzędu 
Miasta (wjazd od ul. Miejskiej), ale wyłącznie na czas pobytu w UM.

Podatek od nieruchomości w roku 2012
Dla ustalenia sposobu opodatkowania i zaliczenia gruntu do określo-

nego rodzaju użytków decydujące znaczenie mają zapisy w geodezyjnej 
ewidencji gruntów i budynków (a nie zapisy w innych rejestrach, np.  
w planie zagospodarowania przestrzennego, ani faktyczny sposób wyko-
rzystywania gruntów). 

Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od podatku są grunty oznaczo-
ne w geodezyjnej ewidencji gruntów jako drogi, o ile nie znajdują się one 
w posiadaniu przedsiębiorców. Na mocy ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych od podatku zwolnione są między innymi grunty stanowiące nie-
użytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Podatnikami podatku od nieruchomości są m.in.:
1. posiadacze (najemcy, dzierżawcy) nieruchomości lub ich części stanowią-

cych własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
2. właściciele lokali mieszkalnych (jeżeli wyodrębniono własność lokali).

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowe-
mu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 
dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie (wygaśnię-
cie) obowiązku podatkowego (np. zakup czy sprzedaż nieruchomości) lub 
od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku (np. 
zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części). 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości 
prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jed-
nostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
są obowiązane:
1. składać do dnia 31 stycznia, organowi gminy właściwemu ze względu na 

miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek 
od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formula-
rzu według ustalonego wzoru, a jeśli obowiązek powstał po tym dniu  
– w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających 
powstanie tego obowiązku, 

2. odpowiednio skorygować deklarację, w razie zaistnienia zmian, w terminie 
14 dni od dnia zaistnienia tych zmian, 

3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania 
– na rachunek budżetu gminy za poszczególne miesiące, w terminie do 
dnia 15 każdego miesiąca.

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy 
również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych lub uchwały Rady Miasta Rybnika._______________________________

Podatek rolny w roku 2012
Podatkiem rolnym objęci są:
1. posiadacze gospodarstw rolnych (użytki rolne o pow. ponad 1 ha), 
2. posiadacze gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budyn-

ków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 

Ustawowo od podatku zwolnione są między innymi:
1. użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione 

ustanowione na użytkach rolnych, 
2. użytki ekologiczne. 

Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od podatku są grunty zdegra-
dowane wskutek działalności górniczej,  o ile nie są związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej (po przedstawieniu zaświadczenia z kopalni 
o trwałej degradacji gruntów).

Stawki podatku w roku 2012 wynoszą:
1. dla podatników posiadających do 1 ha użytków rolnych – 280 zł za  

1 ha fizyczny, 
2. dla podatników posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych (gospo-

darstwa rolne) – 140 zł za 1 ha przeliczeniowy.
Stawki te zostały obniżone w stosunku do stawek ustawowych uchwałą 

nr 197/XVI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2011 r.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego – ZMIANA TERMINÓW
W tym roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać  
w terminach:

– od 1 lutego do 29 lutego,
– od 1 sierpnia do 31 sierpnia.
Zmiana terminów oraz nowy formularz wniosku obowiązują od roku 2012.

_______________________________

Podatek leśny w roku 2012
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w Ustawie 

o podatku leśnym lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie 
innej działałności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozu-
mieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów  
i budynków jako lasy.
Ustawowo od podatku leśnego zwolnione są między innymi:
1. lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
2. lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
3. użytki ekologiczne.

Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od podatku są lasy nie stano-
wiące własności Skarbu Państwa w wieku 40 lat i więcej.

Stawka podatku leśnego od 1 ha w 2012 roku wynosi 41,0696 zł. _______________________________

Podatek od środków transportowych w roku 2012
Podatnicy tego podatku zobowiązani są do złożenia w terminie do 15 

lutego 2012 r. deklaracji o wysokości podatku (DT-1) i posiadanych pojaz-
dach (DT-1/A) na drukach według wzorów ustalonych rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 18.10.2007 r. (Dz.U. Nr 205, poz. 1484).

Druki deklaracji wraz ze stawkami podatku dostępne są na stronie interne-
towej. Można je także pobrać w Wydziale Podatków UM (I piętro, pokój 155). _______________________________

Opłata targowa
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi 
zmianami) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonu-
jących sprzedaży na targowiskach. Jednocześnie jednak ustawa ta wyraźnie 
wskazuje, 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 dokonywana jest sprzedaż. 

Ponadto w art. 15 ust. 3 tej ustawy wskazano, że opłatę targową pobiera się  
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niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za 
korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez 
prowadzącego targowisko. Opłata targowa jest zatem niezależna od opłat 
pobieranych przez prowadzącego targowisko, np. z tytułu udostępnienia 
gruntu, opłat za energię, wodę itp. 

Zgodnie z art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się 
od opłaty targowej osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od 
nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na 
targowiskach. Zatem zwolnienie obejmuje tylko tych handlujących, którzy 
są podatnikami podatku od nieruchomości za przedmioty opodatkowania 
położone na tym targowisku (a nie gdziekolwiek indziej). _______________________________

Opłata skarbowa
Sposób uiszczenia opłaty skarbowej
– bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr  

38 1140 1179 0000 2224 1800 1067 BRE Bank S.A. Oddział Korpora-
cyjny w Rybniku, 

– w kasie w Urzędzie Miasta Rybnika p. 151, 
– u inkasentów: 
 1. Fortis Bank Polska S.A. w Warszawie – Placówka w Rybniku, 
    pl. Armii Krajowej 3 (budynek Urzędu Skarbowego w Rybniku),
 2. Bank Spółdzielczy w Żorach – Punkt Obsługi Klienta w Rybniku, 
    ul. 3 Maja 31 (budynek Starostwa Powiatowego w Rybniku) oraz 

budynek Urzędu Skarbowego w Rybniku,
 3. Zofia Czupryn („Sadex”), ul. Portowa 28, Gliwice. 

Stawki opłaty skarbowej zawiera załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.). 

Zwrot opłaty skarbowej
Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli, mimo uiszczenia opłaty,  

nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia 
(pozwolenia, koncesji).

Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek podatnika._______________________________

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2012
1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne  
(od 1 m² powierzchni użytkowej) – 0,69 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części 
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej (od 1 m² powierzchni użytkowej) – 21,92 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym (od 1 m2 powierzchni użytko-
wej) – 10,00 zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu prze-
pisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń (od 1 m² powierzchni użytkowej) – 4,44 zł,

e) gospodarczych osób fizycznych (od 1 m² powierzchni  
użytkowej) – 5,55 zł,

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego (od 1 m² powierzchni użytkowej) – 7,35 zł,

2) od budowli służących do zbiorowego odprowadzania ścieków w ro-
zumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (od ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 37 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  
o podatkach i opłatach lokalnych) – 0,15%,

3) od budowli pozostałych (od ich wartości określonej na podstawie  
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 37 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych) – 2%,

4) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzglę-

du na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  
(od 1 m² powierzchni) – 0,83 zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych (od 1 ha powierzchni) – 4,33 zł,

c) sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny rekre-
acyjno wypoczynkowe (oznaczone symbolem „Bz”) i nie związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej (od 1 m² powierzchni) 
– 0,23 zł,

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego (od 1 m² powierzchni) – 0,41 zł.   y

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym z siedzibą w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 16 
informuje, że w wyniku przeprowadzenia na podstawie zgody 
Prezydenta Miasta Rybnika nr SO I-5022/00010/11 z dnia 23 li-
stopada 2011 roku zbiórki publicznej w formie ofiar do skarbony 
stacjonarnej umieszczonej w budynku Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej Nr 2 przy ul. Andersa 14 w terminie od 10.12-31.12.2011, 
oraz w formie sprzedaży przedmiotów według załączonej listy 
w Hipermarkecie Real dnia 10.12.2011, oraz w Centrum Focus 
Mall w dniach 16-18.12.2011, zebrano łącznie kwotę 6375,02, 
w tym: do skarbony stacjonarnej - 2776,02 zł; podczas sprzedaży 
w Hipermarkecie Real  -1241,00 zł; podczas sprzedaży w Centrum 
Focus Mall - 2358,00 zł. Zebrane środki zostaną przeznaczone na 
organizację wyjazdu turystyczno-terapeutycznego uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2 latem 2012 roku. Wszystkim 
ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

•••

PSOOU Koło w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy ulicy Orze-
powickiej 16 informuje, że w wyniku zbiórki publicznej nr SO I – 
5022/00011/11 z dnia 21.11.2011 r. wydanej za zgodą Prezydenta 
Miasta trwającej od 01.12.2010 do 31.12.2011 zebrano kwotę 
6407,21 zł w tym: w dniach 13.12 – 14.12.2011 w Miejskiej i 
Powiatowej Bibliotece Publicznej 1013,30 zł, w dniach 16.12 – 
18.12.2010 na terenie Focus Mall 2719,51 zł. Formą zbiórki były 
datki do skarbony stacjonarnej. 

Zbiórka przeprowadzana była przez PSOUU koło w Rybniku, nie 
poniesiono żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem 
zbiórki, a całkowity dochód przeznaczony jest na organizację 
letniego wyjazdu turystyczno-terapeutycznego dla wychowanków 
Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku latem 2012 roku. 
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Ogłoszenia o 
wynikach zbiórek publicznych

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 51
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Geo-Com
GEODEZJA

OBSŁUGA  INWESTYCJI
PODZIAŁY  NIERUCHOMOŚCI
PROJEKTY  BUDOWA

503 317 087
32 755 88 78

Rybnik, pl. Kopernika 3 lok. 2
obok Urzędu Miasta
www. g e o c om . n e t . p l

Biuro ogłoszeń: tel. 32/42 60 070, fax 32/43 32 160, e-mail: gazeta@um.rybnik.pl 53

Temu panu 
w katowicach 
proponowali 

implanty 
za 25 tys. zł 

na które, 

nie było 
go stać!



Legra Sp z.o.o. 
30-716 Kraków
ul. Albatrosów 10c

Policja 997 112, 32/42 95 200
Straż Pożarna 998 32/43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999 32/42 23 666
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, 32/42 23 666
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. 324 260 070, fax 324 332 160

Schronisko „Przytulisko” dla kobiet i kobiet z dziećmi 
ul. Chro bre go 16, 32/42 33 599 

Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Ważne adresy i telefony:

www.rybnik.pl/gazeta
gazeta@um.rybnik.pl

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: 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

Z A R Z Ą D  Z I E L E N I  M I E J S K I E J

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.-pt. 7-15)
• 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 

środę w godz. 18.30-20.30. Szukasz pomocy? Przyjdź lub zadzwoń. Pomoc bezpłatna! Sto-
warzyszenie „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. Ko ściusz ki 17, tel. 32/42 35 511, poniedziałek 

10-12. Spotkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla 

Osób Niesłyszących, ul. Kościuszki 17, tel. 32/42 36 766, dyżury – piątki 15-20
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku ul. Kościuszki 17, tel. 694 978 123 – 

spotkania wtorki 11-13, czwartki 16-17.30) 
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 

środa m-ca, g. 16, Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159
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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 poselskie posła na Sejm RP Bolesława Piechy, ul. Sobieskiego 1 (II piętro), tel./fax 32/4228453

www.piecha.com.pl. Biuro czynne: pon.-śr. 9-15, czw. 12-18, pt. 12-15
Bezpłatne porady prawne: czwartek 14-18 (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.

Socjaldemokracja Polska
Przewodniczący Zarządu Miejsko-Powiatowego Kazimierz Zięba zaprasza w każdy poniedziałek i 

czwartek 14.30-17 do biura SdPl, ul. Sa int Vallier 4.

Partia Demokratyczna
www.demokraci.pl, tel. 602 534 080

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 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)
Dyżur Biura Senatorskiego Antoniego Motyczki – piątek 10-12

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
Dyżury w czwar tki (16-17), ul. Kościuszki 23 (ZSM-E), tel. 32/42 37 268 (czynny w cza sie  
dyżurów). W trakcie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dziel ni co wym.



www.artdent.org

ul. Korfantego 1, 44-200 Rybnik
tel. 32 42 22 388, 601 42 76 99

ul. Raciborska 175, 44-285 Kornowac
tel. 32 43 01 593, 601 42 76 99

Oddziały gabinetów stomatologicznych: usługi
na

raty

Pacjentowi wykonano w ciągu trzech dni korony porcelanowe

W art-dent pan zrobił sobie 
korony porcelanowe 
w 24 ratach po 148 zł.

na to było go stać!
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dla babci i dziadka 
do końca marca 2012 r.

100 zł rabatu
na nowe protezy

Z okazji Dnia Babci i Dziadka
personel Art-Dent 
składa 
serdeczne 
życzenia 
wszystkim 
babciom i dziadkom

Z tej okazji w prezencie



Gabinety Le kar skie
Rybnik, ul. Reymonta 50 
(obok salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00 
tel. 32 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl

dr n. med. Maciej Świat
Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Urszula Zimoń
Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

rejestracja internetowa:

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Aleksander Gatnar
Specjalista 

Chorób Wewnętrznych

tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr hab. n. med. Michał Holecki
Leczenie otyłości, 

hiperlipidemii, 

chorób metabolicznych

tel. 502 271 221

lek. Krzysztof Paruzel
Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Specjalista Chirurgii Ogólnej

tel. 509 796 766

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Anna Krzak-Bieńkowska
Specjalista 

Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 660 461 402

lek. med. Szymon Chlubek
Specjalista 

Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman
Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia,

korekcja zmarszczek

tel. 692 427 312

lek. med. Janusz Bieńkowski
Specjalista 

Chorób Wewnętrznych

Kardiolog

tel. 660 461 382

dr n. med. Adam Sarzyński
Specjalista

Chorób Oczu

tel. 32 432 77 94 od 14.00


