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Dla wielu rybniczan i nie tylko, znakomitym wstępem do przeżywania 
świąt Bożego Narodzenia w domowej, rodzinnej atmosferze były koncerty, 
widowiska i przedstawienia dla dzieci i dorosłych, które na rybnickim rynku 
odbyły się w ramach IV Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania. 

Atrakcji nie brakowało. Jedną z nich był bez wątpienia bożonarodzeniowy jarmark, 
na którym można się było zaopatrzyć na święta w różnorakie, wyjątkowe trunki, 
wędliny, sery, ciasta i miody. Sprzedawano też wyroby rękodzielnicze o bardzo zróż-
nicowanej estetyce. Tysiące zdjęć zrobili rybniczanie uwieczniając swoich bliskich na 
tle zagrody z reniferami należącymi do św. Mikołaja. Nie mniejszym powodzeniem, 
i to jeszcze przez kilka kolejnych dni, cieszyła się lodowa rzeźba, dzieło artystów  
z poznańskiej grupy Ice Team.

Najważniejsze rzeczy działy się na rynku w sobotę 22 grudnia. Po koncercie chóru 
Moderato, wywodzącego się z rybnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nastąpiło 
tradycyjne przekazanie mieszkańcom ognia betlejemskiego, który trafił do Rybnika za 
sprawą harcerzy. W czasie tej krótkiej, ale wyjątkowej ceremonii świąteczne życzenia 
mieszkańcom złożył Adam Fudali, prezydent Rybnika, ks. Rafał Śpiewak, duszpa-
sterz akademicki oraz harcmistrz Jan Bochenek, komendant Hufca Ziemi Rybnickiej 
ZHP (zdjęcie obok). W chwilę później rozpoczęła się wigilijka dla mieszkańców,  
w czasie której można było skosztować świątecznych już potraw i wypieków. Ostat-
nim punktem programu był równie świąteczny z racji nastroju i repertuaru koncert 
wysokoenergetycznego zespołu Brathanki.   

Nasze rybnickie 
świętowanie

Rzeźba w lodzie wykonana przez 
członków Grupy Ice Team z Poznania 
robiła spore wrażenie

Historię z Betlejem znamy wszyscy, ale tym razem 
jasełkowe widowisko uliczne w wykonaniu Teatru 
Prawdziwego Włodzimierza Butryma z Bielawy 
zaskoczyło swoim rozmiarem 

P r z e k a z a n i e  m i e s z k a ń c o m  o g n i a 
betlejemskiego było najbardziej uroczystym 
momentem kilkudniowej imprezy

Z  k ramów j a rmarku 
bożonarodzeniowego 
rybniczan kusiły nie tylko 
świąteczne specjały

Jak co roku wie lką 
popularnością cieszyła 
się świąteczna kuchnia

M u z y c z n ą  g w i a z d ą 
tegorocznego rybnickiego 
kolędowania był zespół 
Brathanki

W przedświąteczną sobotę na 
rynku bawiły się tłumy rybniczan

Renifer jaki jest każdy mógł się 
przekonać spotykając się ze 
świętym Mikołajem na rybnic-
kim rynku  
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Drodzy Rybniczanie, 

Jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących w tym roku przed naszym 

miastem będzie zmierzenie się z nowymi zasadami gospodarowania odpadami, 

które – przypomnę – zobowiązują miasto do zorganizowania odbioru śmieci od 

mieszkańców. 

Dla tych z Państwa, którzy do tej pory zawierali indywidualne umowy z firmami 

wywożącymi śmieci, nowe zasady oznaczają konieczność wypowiedzenia tych 

umów z odpowiednim wyprzedzeniem. Od 1 lipca odbiorem odpadów zajmie się 

bowiem firma wybrana przez miasto w przetargu. Jako właściciele nieruchomości 

zobowiązani są Państwo do złożenia w urzędzie miasta, do 29 marca br. deklaracji o wysokości 

opłaty śmieciowej. Opłata ta naliczana będzie od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Dla 

gospodarstw prowadzących segregację odpadów będzie to kwota 10 zł od osoby, zaś w przypadku 

nieruchomości, w których selektywna zbiórka odpadów nie będzie prowadzona – 15 zł od osoby. 

Takie deklaracje otrzymacie Państwo w lutym wraz z decyzją podatkową, znajdzie się ona również 

w lutowym numerze Gazety Rybnickiej. Deklarację można już teraz otrzymać w kancelarii UM lub 

pobrać i wydrukować ze strony internetowej miasta www.segreguj.rybnik.eu – tam również więcej 

informacji o tym, co czeka nas po 1 lipca. 

Założeniem nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami jest zwiększenie ilości odpadów trafiają-

cych do instalacji odzysku, zminimalizowanie problemu dzikich wysypisk, a w konsekwencji poprawa 

jakości naszego środowiska. Oczywiście mam pełną świadomość, że celów tych, wymagających  

w wielu przypadkach zmiany naszych przyzwyczajeń i mentalności, nie da się osiągnąć natychmiast. 

Biorąc pod uwagę emocje, jakie budzi nowy system i podejmowane już teraz rządowe próby noweli-

zowania  zapisów ustawy, możemy spodziewać się, że być może czekają nas jeszcze „niespodzianki”.  

Szanowni Państwo,

od wielu tygodni z niepokojem obserwujemy znacznie przekroczone wartości dopuszczalnego 

stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu, którym oddychamy. Z końcem stycznia odbędzie się  

w urzędzie miasta debata ekspercka, której tematem będzie smog w Rybniku. Do udziału w niej 

zaprosiłem grono fachowców m.in. w dziedzinie ochrony środowiska, którzy spróbują określić kon-

kretne przyczyny tak złej ostatnio jakości powietrza w Rybniku. Wiele mówi się o spalaniu odpadów, 

czy złej jakości węgla w domowych piecach. Trudno jednak przypuszczać, by rybniczanie różnili się 

pod tym względem od mieszkańców innych miast Górnego Śląska, w których problem zanieczysz-

czenia powietrza nie jest aż tak poważny. Mam nadzieję, że jednoznaczne określenie czynników 

przyczyniających się do pogarszania się jakości powietrza, pozwoli na podjęcie zdecydowanych 

działań, zmierzających do jego poprawy. 

Wszystkim z Państwa, decydującym się na zmodernizowanie swoich domowych kotłowni, przy-

pominam o możliwości skorzystania z dofinansowania takiej modernizacji. Szczegóły na ten temat 

znaleźć można na stronie www.segreguj.rybnik.eu oraz w Wydziale Ekologii UM. Zapraszam.  

 Z pozdrowieniami

 Adam Fudali

 Prezydent Rybnika
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Sesja rady miasta – 19 grudnia 2012

Sesja budżetowa
W czasie grudniowej sesji rady miasta radni, podobnie 

jak rok wcześniej, jednogłośnie uchwalili budżet miasta 
na kolejny rok. Warto jednak pamiętać, że uchwały 
budżetowe to najczęściej korygowane akty prawa miej-
scowego; poprawia się je praktycznie na każdej sesji.

Dochody budżetu miasta 2013

Legenda:

24,9% –152,6 mln zł – subwencja ogólna z budżetu państwa 
przeznaczona przede wszystkim na finansowanie oświaty

23,7% – 145 mln zł – udział w podatkach dochodowych osób 
fizycznych i prawnych (PIT i CIT) zasilających budżet państwa

15,9% – 97,4 mln zł – wpływy z podatków lokalnych: od 
nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych

7,1% – 43,6 mln zł – dotacje z budżetu Unii Europejskiej, 
głównie dotacje do różnego rodzaju projektów pochodzące  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a przyznane 
miastu przez marszałka województwa śląskiego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

9,2% – 56 mln zł – dochody z majątku miasta: sprzedaż 
majątku, wieczyste użytkowanie, dzierżawa gruntów, lokali 
użytkowych oraz m.in. straganów na targowisku

7,0% – 43,1 mln zł – dotacje celowe z budżetu państwa na 
zadania z zakresu administracji rządowej, na zasiłki rodzinne, 
na funkcjonowanie państwowej straży pożarnej oraz dotacje 
do projektów współfinansowanych też przez Unię Europejską

5,9% – 36,4 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

4,7% – 28,7 mln zł – wpływy z opłat za rejestrację pojazdów 
i za prawa jazdy, za koncesje na sprzedaż alkoholu i za tzw. 
korzystanie ze środowiska naturalnego

1,0% – 6,2 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 Komunikacyjnym  
w Jastrzębiu Zdroju w sprawie komunikacji autobusowej

0,5% –2,9 mln zł – pozostałe dochody własne

0,1% – 843 tys. zł – inne dotacje – dotacja z Banku Gospodar-
stwa Krajowego na remont i przebudowę czterech familoków 
przy ul. Andersa w Rybniku Niedobczycach i urządzenie w nich 
lokali socjalnych, Fundusz Pracy

Ostatnia sesja w roku już tra-
dycyjnie rozpoczęła się bardzo 
świątecznie. Harcerze przekazali 
prezydentowi Adamowi Fudalemu 
ogień betlejemski, który potem, 
aż do samych świąt, płonął w holu 
magistratu. Z krótkim koncertem 
kolęd wystąpił też dziecięcy chórek 
zespołu Przygoda, a Anita Gera-
towska, jego szefowa, raz jeszcze 
dziękowała władzom miasta za 
nową, przestronną siedzibę, do któ-
rej Przygoda wprowadziła się ledwie 
dwa miesiące wcześniej.

Prezydent Adam Fudali swoje 
tradycyjne wystąpienie poświęcił 
głównie trwającym w poszczegól-
nych wydziałach urzędu miasta 
pracom nad planem zamówień 
publicznych na 2013 rok. Plan przy-
gotowany jeszcze na podstawie pro-
wizorium budżetowego ma umożli-
wić szybkie ogłoszenie przetargów  
 w konsekwencji rychłe rozpoczęcie 
planowanych na 2013 rok różnego 
rodzaju robót. Prezydent wspo-
mniał m.in. o przygotowywanych 
przetargach na termomodernizację 
zespołu szkolno-przedszkolnego 
w dzielnicy Ochojec i na remont 
elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 
przy ul. Chrobrego w Śródmieściu, 
a także o przetargu na wymianę 
sieci wodociągowej kąpieliska Ruda, 
która ma być wstępem do jego 
gruntownej przebudowy. Moderni-
zacja choć nie tak gruntowna czeka 
również Dom Kultury w Chwałowi-
cach. Przetarg będzie obejmować 
wymianę instalacji elektrycznej  
i oświetlenia scenicznego, a także 
wymianę balustrady i prace malar-
skie. Niemało będzie też przetargów 
na modernizację rybnickich dróg 
m.in. ul. Podmiejskiej, a także na 
remont wiaduktu na ul. Bieli.

Zanim radni uchwalili nowy bu-
dżet miasta dokonali korekt w tym 
starym. Co ważne, poprawki te do-
prowadziły do wyzerowania deficytu 
i zbilansowania budżetu na 2012 rok 
na poziomie 629 mln zł po stronie 
dochodów i wydatków, przy nadwyż-
ce operacyjnej sięgającej 31 mln zł.

Jak referował Bogusław Paszen-
da, skarbnik miasta, planowane 
dochody miasta zmniejszono per 
saldo o 5,8 mln zł, tyle, że docho-
dy bieżące jeszcze zwiększono 
per saldo o 4,7 mln zł, natomiast 
dochody majątkowe zmniejszono 
o 10,5 mln zł. Zmniejszono też 
naturalnie planowane wydatki 
budżetu per saldo o 29 mln zł. 
Wydatki bieżące zmniejszono  
o 3,3 mln zł, a wydatki majątkowe 
o 25,7 mln zł. W konsekwencji,  
z uchwały budżetowej można 
było wykreślić paragraf mówiący  
o źródłach finansowania deficytu 
budżetowego. Z kolei łączną kwotę 
planowanych przychodów ubie-
głorocznego budżetu ustalono na 
poziomie prawie 21 mln zł. Radni 
uaktualnili też niezbędne załączniki 
uchwały budżetowej na 2012 rok.  
O 3,6 mln zł zmniejszono planowa-
ne dochody z tytułu sprzedaży miej-
skich nieruchomości. O 3,8 mln zł  
zwiększono z kolei wpływy z tytułu 
odsetek od pieniędzy miasta groma-
dzonych na rachunkach bankowych. 
O 1,8 mln zł zmniejszono wpływy  
z tytułu podatku od czynności cywil-
no-prawnych, a o 600 tys. zł wpływy 
z tytułu udziału miasta w podatku 
dochodowym od osób prawnych.  
Z kolei planowane wpływy z udzia-
łu w podatku dochodowym od osób 
fizycznych zwiększono o 2,4 mln zł.  
W uchwale korygującej ubiegło-
roczny budżet znalazł się też punkt 
mówiący o zmniejszeniu wydatków  
i przeniesieniu ich do budżetu na 
rok 2013. Kwota owego przenie-
sienia to ponad 7 mln zł. Jedną  
z takich przeniesionych pozycji jest 
opracowanie dokumentacji projek-
towej rybnickiego odcinka drogi 
Pszczyna-Racibórz (812 tys. zł).  
Wydatki zmniejszono też o 177 tys. zł,  
które miasto otrzymało (po raz 
pierwszy) z budżetu państwa na 
prowadzenie żłobka.

W głosowaniu 15 radnych opowie-
działo się za przyjęciem poprawek,  
a dziewięciu wstrzymało się od 
głosu. Takim samym stosunkiem 
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głosów przyjęto też uchwałę o po-
prawkach w wieloletniej prognozie 
finansowej miasta. 

Jak zwykle na koniec roku radni 
uchwalili też listę tzw. wydatków nie-
wygasających, czyli płatności, które 
zostaną dokonane w roku 2013, ale 
obciążą budżet roku 2012. Tym razem 
radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Budżet
Procedowanie nad projektem 

uchwały w sprawie budżetu miasta 
na 2013 rok przebiegało według 
ustalonego od kilku już lat po-
rządku. Zanim budżet przedstawił 
prezydent Adam Fudali, Bogusław 
Paszenda poinformował radnych  
o ostatnich poprawkach wpro-
wadzonych do projektu uchwały 
budżetowej już po tym, jak radni 
zajmowali się nim na forum komisji 
branżowych rady miasta (wersja z 12 
listopada 2012). Skarbnik przedsta-
wił też pozytywne opinie Regional-
nej Izby Obrachunkowej o przed-
łożonych jej projektach budżetu  
i wieloletniej prognozy finansowej. 
RIO nie wniosło żadnych uwag. Już 
tradycyjnie dyskusja nad projektem 
budżetu ograniczyła się właściwie do 
zaprezentowania stanowisk poszcze-
gólnych klubów radnych. Ich treść, 
jak i opinię o budżecie prezydenta 
Adama Fudalego prezentujemy na 
kolejnych stronach.

W głosowaniu zaproponowany 
przez prezydenta projekt budżetu 
miasta na rok 2013 zyskał jednogło-
śne poparcie wszystkich radnych.

Statuty zmienione
Konieczność dostosowania do 

ustawy O wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej, wymusiła 
zmiany w statutach dwóch rodzin-
nych domów dziecka – nr 1 i nr 2. 
Wcześniej podstawą funkcjonowania 
tych placówek były przepisy ustawy  
O pomocy społecznej. Referująca 
temat wiceprezydent Ewa Ryszka 
wyjaśniła, że najważniejsze zmiany 
dotyczą nowych nazw tych placówek 
(Rodzinny Dom nr 1 i RD nr 2) oraz 
ich obsługi ekonomiczno-admini-
stracyjnej i organizacyjnej, którą 
prowadzi obecnie Zespół Ognisk 
Wychowawczych. Stąd też koniecz-
ne stało się również wprowadzenie 
zmian w statucie tego ostatniego. 
Wszystkie trzy uchwały przyjęto 
jednogłośnie. 

Kwestia przyzwyczajenia? 
Wprowadzenie nowych przystan-

ków autobusowych do ustalonego 
we wrześniu wykazu sprawiło, 
że radni musieli przyjąć nową 
uchwałę. Przy tej okazji zwrócili 
uwagę na kłopoty niektórych pasa-
żerów. — Mamy sygnały, że przystanek 
przeniesiony z ul. Mościckiego na 
ul. Sportową w Niewiadomiu mieści 
się w dosyć niebezpiecznym miejscu,  
w rejonie skrzyżowania — zauważył 
Piotr Kuczera (PO). Joanna Kryszczy-
szyn wyjaśniła, że lokalizację każdego 
przystanku poprzedza pozytywna opi-
nia komisji komunikacji i policjantów, 
którzy odpowiadają za bezpieczeństwo. 
Również w tym przypadku została ona 
wydana. Przeniesienie przystanku było 
konieczne, bo nowy właściciel terenu 
nie zgodził się na jego lokalizację w do-
tychczasowym miejscu. Poszukano więc 
innego, ale czasu na wybudowanie zato-
ki już nie było. Zdaniem wiceprezydent,  
w tym przypadku kluczową rolę od-
grywa przyzwyczajenie pasażerów. 
— Zaskoczenie nową sytuacją zwykle 
odbierane jest jako zmiana na gorsze. 
Dawniej osoby czekające na autobus 
mogły schronić się przed zimnem w skle-
pie, teraz to się zmieniło — mówiła. Szef 
komisji komunikacji Henryk Ryszka 
(BSR) wyraził nadzieję, że w trakcie 
planowanego remontu ul. Sportowej 
zatoczki autobusowe jednak powstaną. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

Środowisko w internecie
— To gruba i trudna do omówienia 

publikacja — zapowiedział wicepre-
zydent Michał Śmigielski. Dlatego 
zachęcił radnych zainteresowanych 
informacją wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska o stanie środowi-
ska na obszarze województwa śląskiego 
w 2011 r., do samodzielnej lektury.  
W liczącym prawie 150 stron raporcie 
przeczytać można o stanie powietrza, 
wód powierzchniowych i podziemnych, 
o poziomie hałasu i polach elektroma-
gnetycznych oraz o gospodarowaniu 
odpadami w różnych miastach woje-
wództwa, również w Rybniku. (Raport 
dostępny jest na stronie internetowej 
www.katowice.pios.gov.pl). 

Ruch w nieruchomościach 
Kilka kolejnych uchwał dotyczyło 

gruntów. Pierwsza związana była  
z wydzierżawieniem nieruchomości  

Wydatki budżetu miasta 2013

Legenda:

33,4% – 240.746.104 zł – oświata i wychowanie oraz 
edukacyjna opieka wychowawcza (Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna, świetlice szkolne, Młodzieżowy 
Dom Kultury)

15,7% – 113.318.320 zł – drogi i RSK (budowa i remonty 
dróg, bieżące utrzymanie dróg)

3,5% – 25.327.309 zł – ZTZ (lokalny transport zbiorowy)

10,1% – 72.467.042 zł – pomoc społeczna oraz zadania 
z zakresu polityki społecznej (świadczenia rodzinne, pla-
cówki pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki 
i usługi opiekuńcze, powiatowy urząd pracy, projekty 
realizowane przy finansowym wsparciu UE)

7,6% – 54.468.259 zł – administracja (urząd miasta, 
rada miasta, rady dzielnic, promocja miasta)

5,6% – 40.283.199 zł – gospodarka mieszkaniowa 
(Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, wydział mienia UM)

7,8% – 56.397.986 zł – gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska (utrzymanie zieleni, oczyszczanie miasta, 
oświetlenie miasta i budowa nowych punktów świetl-
nych, gospodarka odpadami, inwestycje wodociągowe 
i kanalizacyjne)

6,8% – 48.692.312 zł – kultura fizyczna (Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, Centrum Rekreacji i Rehabilitacji 
„Bushido”, granty dla stowarzyszeń i klubów sportowych  
– 5 mln zł, modernizacja kąpieliska Ruda, budowa boiska 
w Kamieniu)

2,3% – 16.292.878 zł – kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego (Rybnickie Centrum Kultury, Muzeum, 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dzielnicowe 
domy kultury)

1,7% – 11.866.246 zł – bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa (straż miejska, państwowa 
straż pożarna, ochotnicze straże pożarne, wydział za-
rządzania kryzysowego UM)

1,5% – 10.596.192 zł – obsługa zadłużenia miasta

1,4% – 10.140.488 zł – ochrona zdrowia (składki  
na ubezpieczenie zdrowotne, przeciwdziałanie alko-
holizmowi, Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. Jana 
Pawła II)

2,8% – 20.227.104 zł – pozostałe działy (działalność 
usługowa, różne rozliczenia, szkolnictwo wyższe)

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



Miasto w skrócie
q 11 grudnia w Niedobczycach odbyła się impreza questin-

gowa będąca połączeniem gier terenowych z harcerskimi 
podchodami. Trasa z zagadkami pod hasłem „Pudź ze mną, 
śląską dziołchą” wiodła przez niedobczyckie familoki; kolej-
na – „Szychta grubiorza” prowadzi szlakiem nieczynnej już 
kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu i przybliża życie górników. 
Spacer nieoznakowanymi ścieżkami umożliwiają wskazówki 
i mapy zawarte w specjalnych ulotkach. Zainteresowanych 
wyruszeniem w trasę po dwóch rybnickich dzielnicach od-
syłamy na stronę internetową questing.pl. Na podchody po 
Niedobczycach i Niewiadomiu zaprosiło Centrum Inicjatyw 
Społecznych CRIS, w ramach projektu T:RAF.

q Rybniczanin Zbigniew Zyman zdobył pierwsze miejsce 
w kategorii szopek średnich, w 70. konkursie na naj-
piękniejszą szopkę krakowską organizowanym przez 
Muzeum Miasta Krakowa. W tej edycji oceniano 163 
szopki. Pod uwagę brano m.in. nawiązanie do tradycji, 
architekturę, kolorystykę, czy elementy ruchome. Szopki 
Zbigniewa Zymana doceniano również w poprzednich 
konkursach – w 2011 roku jego praca otrzymała wyróż-
nienie w kategorii szopek średnich, a w 2010 – II miejsce 
w kategorii szopek dużych (powyżej 120 cm). 

q Miasto uruchomiło bezpłatne bezprzewodowe punkty 
dostępu do internetu na obszarze rynku i placu Wolności. 
Aby skorzystać z hotspotów nie trzeba się logować – 
wystarczy połączyć się z siecią o nazwie „rybnik”. Po za-
akceptowaniu  warunków korzystania z usługi (wyświe-
tlonych na stronie startowej) można już serfować w sieci. 
Zgodnie z wymogami Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
prędkość przesyłu danych jest ograniczona do 256 kbit/s, 
a połączenie może trwać góra godzinę. Po upływie 60 
min. zostanie ono zerwane, ale zaraz można je nawiązać 
ponownie. Bezpłatne bezprzewodowe punkty dostępu 
do internetu uruchomiono w ramach drugiego etapu 
projektu „Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku”. 

q Przy udziale środków unijnych w mieście realizowany jest 
24-miesięczny projekt edukacyjny „Przedszkolak – to brzmi 
dumnie”. Projekt o wartości 3 340 729,88 zł objął opieką 
przedszkolną 300 dzieci, głównie w tych dzielnicach,  
w których najbardziej brakowało miejsc w przedszkolach. 
Uruchomiono już osiem oddziałów całodziennych (w 
tym integracyjny w P nr 17) i siedem popołudniowych.  
15 przedszkoli zostanie też wyposażonych w sprzęt multi-
medialny, meble i niezbędne do zajęć materiały. 27 lutego 
w Rybniku odbędzie się konferencja przybliżająca projekt, 
a dyskusja dotyczyć będzie m.in. uatrakcyjnienia zajęć. 

q Stowarzyszenie Miłośników Niedobczyc pracuje nad 
wydaniem monografii dzielnicy zatytułowanej „Kronika 
Niedobczyc”, na którą chce pozyskać dofinansowanie 
z miasta. Mariusz Węglorz, prezes stowarzyszenia, 
informuje przy jej tworzeniu współpracuje wiele osób  
z różnych środowisk – od duchownych przez urzędni-
ków, radnych po mieszkańców. Będzie liczyła kilkaset 
stron, znajdą się w niej również zdjęcia. Ma się ukazać  
w połowie roku. Stowarzyszenie czeka jeszcze na 
ciekawe materiały i zdjęcia mogące wzbogacić kronikę 
dzielnicy (szczegóły na www.niedobczyce.rybnik.pl).  

w Kamieniu pod przepompownię ścieków. 
Rzecz dotyczy niezabudowanego fragmentu dział-
ki przy ul. Leszczyńskiej, gdzie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji wybuduje przepom-
pownię, która będzie tłoczyć ścieki do istniejącego 
kolektora przy ul. Willowej. Planowana inwestycja 
związana jest z rozbudową sieci kanalizacyjnej  
w dzielnicy Kamień i zakłada budowę 550 m sieci 
kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków. Jej 
realizacja pozwoli włączyć ten obszar do zlewni 
oczyszczalni w Orzepowicach (obecnie obsługuje 
go oczyszczalnia w Czerwionce-Leszczynach).  
Na dziesięć lat z kolei wydzierżawiony zosta-
nie teren zlokalizowany na obszarze składo-
wiska odpadów komunalnych przy ul. Kol-
berga w Boguszowicach, gdzie ma powstać 
stacja biogazu. Gaz pobierany ze składo-
wiska zamieniany będzie w energię cieplną  
i elektryczną. W przetargu wyłoniony zostanie 
dzierżawca, który zaprojektuje, wybuduje i zain-
staluje systemy pobierania i przesyłu gazu, a po 
zakończeniu dzierżawy przekaże wybudowaną 
instalację nieodpłatnie miastu. — Ile tego gazu 
jest? Jak będziemy mogli go wykorzystać? — pytał 
Szymon Musioł (PO). Wiceprezydent odpowia-
dał, że planuje się przetwarzanie gazu głównie 
w energię elektryczną (na potrzeby własne; 
nadmiar do sieci); ciepło będzie produktem 
ubocznym. — Póki co, trudno oszacować ilość 
tego gazu; okaże się w trakcie eksploatacji. Dziś go 
spalamy, a trzeba zagospodarować — tłumaczył 
Śmigielski. W głosowaniu radni byli jednomyślni, 
podobnie jak w przypadku uchwały dotyczącej 
ustanowienia służebności gruntowej, która ma 
zapewnić prywatnym właścicielom dostęp do drogi 
publicznej przy ul. Gruntowej w Niedobczycach.  
22 radnych poparło też sprzedaż w przetargu 
jednego lokalu mieszkalnego (przy ul. Barbary 
13, w budynku wspólnoty mieszkaniowej) i bez-
przetargowo – nieruchomości gruntowej przy ul. 
Małachowskiego w Boguszowicach. Radni jedno-
głośnie postanowili też poprawić czytelność dwu-
krotnie zmienianej uchwały dotyczącej udzielania 
dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji 
ekologicznych, o których mowa w ustawie Prawo 
ochrony środowiska. 

Jeszcze poczekajmy, 
jeszcze się nie spieszmy

Punkt dotyczący ustalenia stawek za odbiór 
śmieci w porządku obrad był, ale ostatecznie 
został z niego jednogłośnie wycofany. Choć 
miejscy radni do końca roku mieli przyjąć ostatnią 
z uchwał „śmieciowych”, wiedzieli już, że w stycz-
niu posłowie zmienią zapisy ustawy o utrzymaniu 
porządku i czystości.  Postanowili więc poczekać. 
Jak się okazało niezbyt długo, bo stawki ustalono 
już podczas sesji nadzwyczajnej – 9 stycznia (więcej 
na str. 11). 

Kredyty (czasowo) wstrzymane
— Nie ma po co zaciągać kredytu — wyjaśnił 

Janusz Koper, pełnomocnik prezydenta ds. dróg i 
gospodarki komunalnej. Radni jednogłośnie zmienili 
więc uchwałę przyjętą w listopadzie 2011 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego 
na przebudowę ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni 
Północnej do granic miasta, wraz z mostem. Koper 
tłumaczył, że kredyt przeznaczony był na zapłatę za 
projekt budowlano-wykonawczy modernizacji tej drogi, 
ale zmieniły się m.in. przepisy dotyczące dopuszczalnych 
poziomów hałasu, więc projekt musi zostać zmieniony. 
Wykonawca już nad tym pracuje, ale cała procedura 
się przedłuża, więc płatność drugiej raty kredytu 
zaplanowana na 2012 rok, nastąpi dopiero w 2013. Po-
dobnie rzecz się ma z kredytem zaciągniętym w marcu 
ub. roku na opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna, gdzie 
oprócz zmiany ilości ekranów akustycznych, pojawiły 
się również problemy z wykonaniem mapy (na terenach 
objętych szkodami górniczymi są trudności z ustaleniem 
przebiegu granic). Przesuwa się więc termin przygoto-
wania mapy, podobnie jak płatność kredytu – z 2012 
r. na 2013. Pełnomocnik wyjaśniał radnym, że poślizg 
czasowy może opóźnić całe opracowanie najwyżej o 
kilka miesięcy i przedstawił zakres już wykonanych 
prac w innych gminach, które zamierzają realizować 
budowę drogi Racibórz–Pszczyna. Obydwie uchwały 
przyjęto jednogłośnie.

Nowe parkometry 
Tym razem dyskusji nie było, mimo, że projekt 

dotyczył opłat za parkowanie samochodów na 
drogach publicznych. — Uchwała brzmi groźnie, 
ale wprowadzamy tylko jedną zmianę. Do ustalonej 
w 2003 r. strefy płatnego parkowania dopisujemy dwa 
miejsca, w których staną parkometry — tłumaczył Ko-
per. Te miejsca to teren przed urzędem skarbowym i 
ZUS-em. Przed tymi instytucjami kierowcy parkują 
„jeden na drugim” i stają w miejscach niedozwo-
lonych, mimo, że w pobliżu, u zbiegu Reymonta i 
Jankowickiej powstał parking (wykorzystywany tylko 
w 60 proc.). Nie zmienią się za to stawki opłat (2 zł za 
pierwszą godzinę parkowania, 2,20 zł za drugą, 2,50 zł 
za trzecią, a 2,00 zł za czwartą i każdą następną godzi-
nę parkowania). Radni przyjęli zmiany jednogłośnie.

Zrobimy wszystko…
Przedświąteczny charakter sesji sprawił, 

że radni zrezygnowali z ostatniego jej punktu 
– wniosków, oświadczeń, interpelacji i pytań. 
Jednak zanim podzielili się opłatkiem, prezydent 
poinformował o wstrzymaniu przez EDF budowy 
na terenie miasta nowego bloku energetycznego. 
— Zrobimy wszystko, by ta inwestycja doszła do skut-
ku — mówił Adam Fudali, zapowiadając zwołanie  
w tej sprawie dodatkowej sesji.   (WaT), (S)

Najbliższą sesję zaplanowano na 27 lutego. 

cd. ze str. 5
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Miasto w skrócie
q Rybniczanka Małgorzata Płoszaj, pasjonatka historii 

miasta, nawiązała kontakt z dwoma wnukami rybnic-
kiego Żyda Józefa Manneberga, który w kamienicy przy 
Sobieskiego 15 prowadził firmę „Rybnicki Handel Żela-
zem”. Mannebergowie mieszkali w Rybniku od połowy 
XIX wieku aż do roku 1939. Na krótko przed wybuchem 
II wojny światowej wyjechali do Palestyny. — Józef Man-
neberg był jednym z bogatszych mieszkańców, dobrze 
wspominają go rybniczanie ludzi, którzy pamiętają tamte 
czasy — opowiada Małgorzata Płoszaj. Niewykluczone, 
że wkrótce wnukowie Józefa Manneberga zawitają do 
Rybnika – jeden mieszka w Izraelu, a drugi w Szwajcarii. 

q Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu Śląskiego 
zaprosiło licealistów i studentów na warsztaty dzien-
nikarskie. 16 stycznia w Ośrodku Dydaktycznym UŚ 
w Rybniku odbyła się trzecia, ostatnia część cyklu, 
z warsztatami oraz wykładem Marka Mikołajca  
z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Koło Naukowe 
Polonistów organizuje też konkurs dziennikarski pt. 
„Licealista na kampusie”, adresowany do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Tematem jest wizja rybnickiego 
ośrodka UŚ z perspektywy przyszłego studenta. Prace 
(reportaż, wywiad lub felieton) należy nadesłać na adres 
e-mailowy: kolopolonistow@gmail.com, do 31 marca. 

q12 stycznia seniorzy z Kłokocina, którzy ukończyli 75. rok  
życia, wzięli udział w tradycyjnym spotkaniu dla najstar-
szych mieszkańców dzielnicy. Poprzedziła je uroczysta 
msza św. w kościele parafialnym, którą odprawił ksiądz 
senior Eugeniusz Mencel. Następnie w sali OSP, restau-
racja Amelia przygotowała dla uczestników tradycyjny 
śląski obiad. Nie zabrakło też występów artystycznych 
i wspólnego śpiewania kolęd. Seniorów odwiedził 
prezydent Adam Fudali, który złożył zebranym życzenia 
noworoczne.

q Na przełomie stycznia i lutego dyrekcja Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 3 przeprowadza się do 
budynku przychodni, do pomieszczeń, które przed 
laty zajmował ZUS. Niewykorzystywane przez lata 
pomieszczenia wyremontowano dzięki dotacji Urzędu 
Marszałkowskiego. To kolejny krok mający na celu ogra-
niczanie kosztów generowanych przez lecznicę. Zbędny 
szpitalowi budynek dyrekcji zostanie przekazany jego 
właścicielowi, czyli marszałkowi województwa.

q 24 stycznia, już po zamknięciu tego wydania gazety, 
prezydent Adam Fudali w ramach cyklicznego „Spo-
tkania przy kawie” miał się spotkać z przedsiębiorcami 
zrzeszonymi w Izbie Przemysłowo-Handlowej ROP. 
Tradycyjnie, pierwsze w tym roku spotkanie w kawiarni 
„Poddasze” miało dotyczyć budżetu miasta na 2013 rok. 

q Od 2010 r. w kasach urzędu miasta można płacić 
podatki za pomocą karty płatniczej. Również opłatę 
za śmieci będziemy mogli uregulować właśnie w ten 
sposób. Tak zdecydowali radni podczas grudniowej sesji 
RM. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
obowiązywać będzie od lipca i zgodnie z ustawą, każdy 
mieszkaniec musi mieć możliwość zapłaty nie tylko 
gotówką, ale również kartą płatniczą. 

Adam Fudali, prezydent Rybnika
W światowej gospodarce 

trwa kryzys, który jest od-
czuwalny również w naszej 
gospodarce i w samorzą-
dach lokalnych. Budżet na 
rok 2013 to budżet bardzo 
trudny, ale i bardzo ambit-
ny. Dzięki dobrym wyni-
kom finansowym osiąganym  
w latach poprzednich może-
my sobie pozwolić na szereg inwestycji finansowanych 
w całości z budżetu miasta. Mamy więc wolne środki, 
które chcemy dobrze wydać, ale wiemy też, że sytuacja 
kryzysowa jest bardzo dynamiczna i wszystko może 
się szybko zmienić. Są czynniki, których nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć i elementy, które nauczeni do-
świadczeniem musimy obserwować. To m.in. wzrost 
bezrobocia, który przekłada się na mniejsze wpływy 
z podatków. 

Proponuję budżet zamykający się po stronie 
dochodów kwotą 613 mln zł, a po stronie wydatków 
kwotą prawie 721 mln zł. To największy budżet  
w historii Rybnika, takiej kwoty na wydatki nigdy 
jeszcze nie było. 235 mln 555 tys.147 zł – taki był 
budżet Rybnika po stronie dochodów w czasie mojej 
pierwszej prezydenckiej kadencji. Teraz dochody 
miasta wynoszą w skali roku 612 mln 732 tys. To 
nie jest kwestia jakichś moich wybitnych zasług, bo 
budżet miasta zasilają obecnie m.in. dotacje unijne. 
Ale powiem nieskromnie, że skutecznie udaje nam 
się je pozyskiwać. Kolejny rok z rzędu nie podzielamy 
optymizmu ministra finansów i zakładamy, że wpływy 
miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od 
osób fizycznych i prawnych będą mniejsze niż to prze-
widuje. Podobnie zrobiliśmy przed rokiem i okazało 
się, że to my mieliśmy rację.

W budżecie roku 2012 na inwestycje przeznaczyli-
śmy 113,5 mln zł, teraz ma to być kwota 183,3 mln zł,  
stanowiąca ponad 25 proc. naszego budżetu. 
Były momenty, że część radnych zarzucała mi,  
że zbyt dużo pieniędzy przeznaczam na inwestycje i,  
że w związku z tym miasto jest zbyt mocno zadłużone. 
Od wielu już lat udaje nam się inwestować przy solid-
nym wsparciu funduszy Unii Europejskiej i dlatego 
finanse miasta są w dobrym stanie. W tym roku na 
inwestycje wieloletnie przeznaczymy 111 mln zł, a na 
inwestycje jednoroczne 57 mln zł. Źródła finansowa-
nia planowanych inwestycji będą następujące: 155 
mln zł ze środków własnych miasta, 28 mln zł z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
323 tys. zł dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. 

To będzie kolejny rok remontów i budowy dróg. 
Chcemy wyremontować, a właściwie zbudować od 
nowa ulice Podmiejską i Rudzką. Nie jest jeszcze 
przesądzone, w jaki sposób sfinansujemy te inwesty-
cje. Będę zabiegał o dofinansowanie w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego, na ile to będzie możliwe wykorzystamy 

również tzw. „schetynówki”. 6,55 mln zł będzie nas 
kosztować obsługa zadłużenia miasta, na co składają 
się odsetki od kredytów i pożyczek.

Podoba mi się postawa radnych opozycyjnej 
Platformy Obywatelskiej. Za każdym razem, gdy 
przedkładam projekt budżetu opowiadają się za 
jego przyjęciem, ale po roku bezlitośnie rozliczają 
jego wykonanie.

Blok Samorządowy Rybnik
Konstruując budżet na 

przyszły rok stanęliśmy przed 
wyzwaniami związanymi  
z jednej strony z konieczno-
ścią zapewnienia dalszego 
sprawnego funkcjonowania 
i rozwoju miasta – realizacją 
wielu kluczowych dla całego 
regionu inwestycji, a z dru-
giej strony – utrzymaniem 
stabilności finansowej i przygotowaniem do wyko-
rzystania środków unijnych w następnej perspektywie 
finansowej (lata 2014-2020). To zadanie bardzo 
trudne do realizacji, biorąc pod uwagę pogłębiający 
się kryzys gospodarczy, którego skutki w dużej części 
przerzucane są na samorządy. Zmniejszenie docho-
dów własnych, powierzanie nowych zadań, bądź też 
rozszerzanie zadań dotychczas realizowanych bez 
zapewnienia odpowiednich środków finansowych, 
zdeterminowało samorządy do przedłożenia obywa-
telskiego projektu ustawy w sprawie zmiany ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
Chociaż wejście w życie proponowanych zmian jest 
mało prawdopodobne, to zmiany w finansowaniu jed-
nostek samorządu terytorialnego z całą pewnością są 
konieczne. Łączny ubytek w dochodach samorządów 
szacowany jest co najmniej na 8 mld zł w skali roku.

Wejście Polski do Unii Europejskiej i przyznane 
dla naszego kraju środki pomocowe rozbudziły duże 
nadzieje i oczekiwania mieszkańców. Rybnik w ich 
wykorzystaniu od początku był liderem. Wizja rozwo-
ju miasta zakłada wiele dalszych niezwykle istotnych 
dla całego regionu inwestycji – przykładem budowa 
rybnickiego odcinka drogi Racibórz-Pszczyna. Są to 
zadania bardzo kosztowne, których realizacja jest 
całkowicie uzależniona od pozyskania bezzwrotnych 
środków zewnętrznych. Jednak wielkość funduszy 
oraz zasady ich wykorzystania w przyszłej perspek-
tywie finansowej UE nie są znane, a możliwości 
zapewnienia wkładu własnego – ograniczone. Musimy 
dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości  
i przyjąć ograniczenia z nią związane. Ponadto w cało-
ści ze środków własnych musi zostać zrealizowanych 
wiele innych, także kosztownych, ale równie ważnych 
dla naszego miasta, zadań – m.in. modernizacja, 
przebudowa i budowa obiektów infrastruktury rekre-
acyjno-sportowej przy ul. Gliwickiej (kąpielisko Ruda, 

Opinie prezydenta i ugrupowań reprezentowanych w radzie miasta 
o budżecie na 2013 rok
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Miasto w skrócie stadion piłkarsko-żużlowy, stadion lekkoatletyczny, 
boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw) czy rewita-
lizacja pasażu w ciągu ulic Sobieskiego i Powstańców. 

Kolejnym istotnym problemem, z którym trzeba 
się zmierzyć jest niż demograficzny i koszty utrzy-
mania placówek oświatowych. Zmniejszająca się 
liczba dzieci to mniejsza subwencja oświatowa, co z 
kolei powoduje ciągłą konieczność zwiększania, i tak 
już znacznej, dopłaty do zadań nią finansowanych.  
W dalszym ciągu nie ma decyzji co do formy i wiel-
kości środków, jakie budżet państwa ma przekazy-
wać na edukację przedszkolną (obecnie w całości 
finansowana jest z budżetu miasta). Z tego względu 
niezbędna jest dalsza racjonalizacja wydatków na 
oświatę. Pomimo tego miasto dużą wagę przykłada 
do rozbudowy bazy sportowej. W bieżącym roku 
powstały trzy boiska wielofunkcyjne o sztucznej na-
wierzchni przy SP nr 34, ZS nr 2 i ZSP nr 7, a w 2013 r.  
powstanie sześć kolejnych: przy SP nr 1, SP nr 3,  
SP nr 20, G nr 7, ZSB oraz IV LO.

W połowie 2013 roku czeka nas również „rewolucja 
śmieciowa”, z którą wiążą się duże obawy. Odbioru 
odpadów nie może dokonywać miejska jednostka 
organizacyjna, lecz podmiot wybrany w drodze prze-
targu. Przygotowania do przejęcia nowego zadania 
nie ułatwiają regulacje prawne, które, powszechnie 
krytykowane, już wymagają nowelizacji. 

Budżet na 2013 rok jest jednym z najtrud-
niejszych w historii odrodzonego samorządu. 
Zagrożenia w większości wynikają z otoczenia 
zewnętrznego, na które miasto nie ma wpływu 
– pogłębiającej się recesji (zmniejszających się 
dochodów z PIT i CIT), niedoskonałego prawa  
i przerzucania na samorządy coraz to nowych 
zadań, bez zapewnienia środków na ich realizację. 
Pomimo tego miasto ma jasną wizję rozwoju, którą 
konsekwentnie realizuje od wielu lat. W 2013 roku 
po raz pierwszy wdrażany będzie budżet obywatel-
ski, tak aby wszyscy mieszkańcy w jeszcze większym 
stopniu mogli decydować o priorytetach w jego 
realizacji i o rozwoju naszego miasta.

Klub BSR jest przekonany, że budżet miasta na 
2013 rok – przy istniejących trudnych uwarunkowa-
niach, wielu niewiadomych oraz z pełną świadomo-
ścią tego, że w ciągu roku będzie musiał podlegać 
zmianom – jest optymalny, i będzie głosował za jego 
przyjęciem.

Przewodniczący Klubu Radnych BSR
Jan Mura

Platforma Obywatelska RP 
Przedstawiony budżet 

zdaniem pana prezydenta 
jest jednym z trudniejszych 
budżetów w historii rybnic-
kiego samorządu. Z dwóch 
powodów: nowych zadań na-
kładanych na samorząd oraz 
kurczącej się bazy dochodo-
wej. Warto zwrócić uwagę na 
te dwa czynniki. Jako samo-
rządowcy na pierwszy mamy tylko pośredni wpływ,  

o drugi, tj. o bazę dochodową, powinniśmy szcze-
gólnie dbać i ją rozwijać, np. poprzez dobrze pro-
wadzone inwestycje, które będą stymulować rozwój 
miasta. W trudnych momentach zawsze istnieje po-
kusa żeby winę zwalać na kogoś innego – złe prawo, 
aktualny rząd czy fatalną pogodę. Mamy nadzieję, 
że prezydent miasta rządzący przeszło dekadę nie 
będzie chował się za tego rodzaju „parawanami”. 
Warto tu postawić pytanie, na ile w ciągu tych lat 
zwiększyła się baza dochodowa miasta i czy robimy 
wystarczająco dużo aby ją zwiększać? 

Zaproponowany budżet obok wydatków skie-
rowanych na bieżącą działalność samorządu, 
które stanowią zdecydowaną większość wydatków, 
przedstawia również pomysły na nowe inwestycje 
miejskie. Sięgając do tych pomysłów przyszło nam 
przeżyć pewne rozczarowanie, i to nie z powodu 
ilości przedstawionych propozycji, bo tych zawsze 
jest zadziwiająco dużo, ale z powodu przejmu-
jącego wrażenia, że gdzieś to już można było 
zobaczyć. I tak: o modernizacji kąpieliska „Ruda” 
już słyszeliśmy, podobnie, jak o przebudowie tar-
gowiska miejskiego (tutaj padł już swoisty rekord 
prawie dziesięcioletnich prób modernizowania!). 
Na ulicach Pod Lasem, Wielopolskiej, Rudzkiej, 
Wodzisławskiej, Żorskiej, Tkoczów, na Prostej 
zapowiadane remonty nadal nie zostały rozpoczę-
te lub notujemy tam spektakularne opóźnienia. 
Wymienione wydatki inwestycyjne, które stanowią 
większość inwestycji w ogóle, są tak naprawdę 
zaległościami z ostatnio uchwalanych budżetów – 
do dnia dzisiejszego, niestety, niezrealizowanych. 
Warto w tym miejscu zauważyć, że wobec kurcze-
nia się bazy dochodowej, prezydent nie stawia na 
inwestycje, które w przyszłości będą przyciągały 
ewentualnych inwestorów – największe fundusze 
(30 mln zł) przeznaczono na przebudowę obiektów 
sportowych, a te ze swej natury nie są dochodowe 
i w przyszłości będą domagały się ciągłego dofi-
nansowania. 

Tematem, na który warto zwrócić uwagę w trak-
cie dyskusji o budżecie jest bezpieczeństwo publicz-
ne, na które wydatki są na stałym poziomie. Jest 
ono co prawda w głównej części zadaniem państwa, 
ale samorząd lokalny w znacznym stopniu może się 
w to zadanie włączyć. Naszym zdaniem obecnie robi 
to na poziomie dostatecznym i w przyszłości można 
pokusić się o zwiększenie środków na ten cel.  

Podobnie jak w latach minionych nie żałujemy 
środków na promocję miasta. Promować się trzeba 
ale chcielibyśmy również zobaczyć efekty tej pro-
mocji. Promocja dla samej promocji na dłuższą 
metę nie ma sensu, chyba że na potrzeby polityki 
wewnętrznej. 

Mamy wrażenie, że zaproponowano nam stary 
– nowy budżet. Chcemy dać szansę panu prezyden-
towi na dokończenie zadań rozpoczętych albo tych 
wpisywanych do wcześniejszych  budżetów i niestety 
nierealizowanych. Dlatego pomimo wyżej wyra-
żonych pytań i wątpliwości, poparliśmy uchwałę 
budżetową na 2013 r. Czas pokaże czy umiejętnie 
planowano i rzetelnie go realizowano. 

Przewodniczący Klubu Radnych PO
Piotr Kuczera

q — Kiedy Zarząd Transportu Zbiorowego wymieni te re-
likty przeszłości? — pytała Krystyna Stokłosa podczas se-
sji 9 stycznia. Zdaniem radnej PO, wiaty przystankowe „z 
czasów PRL-u” nie pasują do nowoczesnych świetlnych 
tablic informacji pasażerskiej. — Mamy 197 przystanków 
z różnymi wiatami, ale z uwagi na koszty, szklane wiaty 
montujemy tylko przy nowo remontowanych drogach. 
Pozostałe są systematycznie, co dwa, trzy lata, malowane 
— wyjaśniała wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn. Zwró-
ciła też uwagę na „sprejowców”, którzy nie oszczędzają 
nawet przystanków ozdobionych przez grafficiarzy oraz 
wandali, którzy sprawiają, że coraz częściej szklane wiaty 
są zastępowane betonowymi. — Tak było m.in. z przy-
stankiem obok Realu, gdzie wiata była systematycznie 
dewastowana — mówiła wiceprezydent.  

q Rybniczanka Marzena Kohut została najlepszą ab-
solwentką Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony 
Środowiska krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej 
roku 2012. W nagrodę odebrała honorową szpadę Sto-
warzyszenia Naukowo–Technicznego Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Marzena 
Kohut została nagrodzona nie tylko za wyniki osiągane 
w czasie studiów, ale też za spory dorobek naukowy, 
liczne publikacyje oraz wiele nagród i wyróżnień. Pracę 
magisterską napisała, współpracując z wulkanologiem 
z Uppsala University w Szwecji. Jest absolwentką II LO w 
Rybniku, a obecnie studentką studiów doktoranckich w 
dziedzinie mineralogii i petrologii eksperymentalnej na 
Uniwersytecie w Innsbrucku. Mama najzdolniejszej ab-
solwentki geologii AGH Grażyna Kohut, jest dyrektorem 
rybnickiego Zespołu Szkół Technicznych.

q Od kilku tragicznych w skutkach wypadków rozpoczął 
się rok 2013 na rybnickich drogach. 3 stycznia ok. 19 na 
pl. Wolności, na przejściu dla pieszych w rejonie ul. Reja 
27-letni rybniczanin jadący oplem astrą w stronę Gliwic 
potrącił na przejściu dla pieszych dwoje młodych ludzi. 
Gdy zamykaliśmy to wydanie „GR”, 20-letni mężczyzna w 
stanie krytycznym przebywał na oddziale intensywnej opieki 
medycznej szpitala wojewódzkiego w Orzepowicach. Z kolei 
17-letnia dziewczyna z licznymi obrażeniami trafiła do kliniki 
w Katowicach Ligocie. 7 stycznia ok. 5.00 na dwupasmowym 
odcinku ul. Prostej 28-letnia kobieta prowadząca vw golfa 
zjechała nagle na prawy pas jezdni i tam potrąciła jadącą 
w tym samym kierunku 52-letnią rowerzystkę. Ta ostatnia 
doznała śmiertelnych obrażeń i zmarła w szpitalu. W obu 
przypadkach kierowcy byli trzeźwi. Okoliczności wypadków 
bada policja pod nadzorem rybnickiej prokuratury rejonowej.

q Samodzielna gmina Jankowice, która byłaby nowym, 
administracyjnym sąsiadem Rybnika nie powstanie. 
Wyniki referendum w sprawie odłączenia i usamodziel-
nienia się sołectwa Jankowice, które 6 stycznia odbyło 
się w Świerklanach nie są wiążące bo wzięło w nim 
udział zbyt mało mieszkańców. Frekwencja musiałaby 
wynieść minimum 30 proc., a wyniosła 27,08 proc. 
Na 9224 uprawnionych do głosowania mieszkańców 
Świerklan (gminę tworzą trzy sołectwa: Świeklany 
Górne , Świerklny Dolne i Jankowice) w referendum 
wzięło udział 2.498 (2.463 ważne głosy). Za powstaniem 
samodzielnej gminy Jankowice opowiedziało się 2.325 
mieszkańców, przeciw 138.
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Miasto w skróciePrawo i Sprawiedliwość
Jak co roku o tej porze sta-

jemy przed zadaniem uchwa-
lenia budżetu miasta Rybnika 
na kolejny rok, dzisiaj na rok 
2013. Z pewnością łatwo nie 
będzie, ponieważ nasz chłop-
sko-liberalny rząd pod dziel-
nym kierownictwem Donalda 
Tuska, „aby się wyżywić”,  
zadba o dołożenie samorzą-
dom kolejnych zadań, a o środki na ich realizację to 
już niekoniecznie! Dla Rybnika wyjątków nie będzie! 
Zresztą nasi koledzy, radni z PO, pozazdrościli swoim 
kolegom w Warszawie i ostatnio zaproponowali nam 
dodatkowe zadanie, a konkretnie przejęcie 500 ha lasów 
od sąsiedniej gminy Czerwionka-Leszczyny, bo (jak się 
domyślamy) ich kolega burmistrz Czerwionki-Leszczyn 
i Starosta Powiatu Rybnickiego (obaj z PO) nie radzą 
sobie z utrzymaniem tych terenów. A my niewdzięczni, 
odrzuciliśmy ich szczodrość i powiedzieliśmy – dzię-
kujemy, nie skorzystamy! Nasze przekonanie w to, że 
zadań przybędzie, a pieniędzy niekoniecznie, nie jest 
wzięte z sufitu, ale wynika z obserwacji dotychczasowych 
dokonań rządu, zaś zapowiedzi na rok przyszły tylko  
w tym przekonaniu nas umacniają.

Dodatkowo, w nadchodzącym roku, musimy ogra-
niczyć nasze wydatki, by skumulować tzw. „wkład 
własny” na „nowe rozdanie” środków unijnych  
w latach 2014-2020. Wprawdzie Unia Europejska 
ma coraz większe problemy, ale chcemy wierzyć, że 
budżet Unii Europejskiej zostanie w końcu uchwalony  
i w części dotyczącej Polski będzie zgodny z obietnicami 
wyborczymi premiera Tuska. Gdy tak się stanie, będą 
do wzięcia naprawdę bardzo duże pieniądze, i praw-
dopodobnie takiej okazji już więcej nie będzie!? Tak 
więc w 2013 r. tradycyjnie, odważnie, ale i rozważnie 
będziemy kontynuować rozpoczęte zadania, gwaran-
tujące dalszy rozwój naszego miasta. Musimy pilnować 
aby wskaźniki zadłużenia mieściły się w bezpiecznych 
granicach. Ten budżet, mimo iż nieco skromniejszy 
po stronie wydatkowej, nadal zachowuje charakter 
proinwestycyjny, co pozwala na utrzymanie niższej 
stopy bezrobocia od notowanej w innych miastach. 

Tradycyjnie nie chcemy rozwodzić się nad szcze-
gółami budżetu, można je znaleźć w projekcie, który 
otrzymaliśmy wcześniej, i które omówili również pan 
skarbnik i pan prezydent. Warto tu przypomnieć iż 
dotychczasowa dobra praca tego duetu została za-
uważona i doceniona w formie odznaczenia skarbnika 
naszego miasta pana Bogusława Paszendy Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. To kolejny 
dowód zaufania i dowód, że finanse naszego miasta są 
w rękach fachowców. Potwierdzeniem takiego stanu 
rzeczy jest opublikowany na początku lipca, przez 
jedną z najbardziej prestiżowych agencji ratingowych 
FITCH RATINGS, długoterminowy rating Rybnika. 
Perspektywa ratingu jest określona jako stabilna, 
na poziomie A+(pol). Oznacza to dobre wyniki 
budżetowe na poziomie operacyjnym, bardzo dobre 
zarządzanie strategiczne i finansowe, które wraz  
z wysokimi dochodami majątkowymi oraz znacznymi 
wolnymi środkami, zapewniają Rybnikowi wysoką 

zdolność finansowania inwestycji. Również opinia Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu 
jest pozytywna. Wszystkie komisje rady miasta wydały 
pozytywne opinie o projekcie budżetu. Jest też dobry 
sygnał z poprzedniej sesji, na której przyjmowaliśmy 
uchwałę ws. podatków lokalnych – fundamentu 
każdego budżetu. Pomimo tego, że opozycyjny klub 
radnych Platformy Obywatelskiej na komisji finansów 
nie poparł projektu tej uchwały, to w wyniku dyskusji 
na sesji, udało nam się przekonać naszych kolegów 
do głosowania za jej przyjęciem. Spodziewamy się, 
że w dzisiejszym głosowaniu zachowają się równie 
odpowiedzialnie, stawiając interes rybniczan ponad 
interesem partyjnym.

Nasz klub radnych Prawa i Sprawiedliwości poprze 
oczywiście przedłożony projekt uchwały budżetowej 
na rok 2013.

Przewodniczący Klubu Radnych
Stanisław Jaszczuk

Samorządny Rybnik
Budżet Rybnika na 2013 rok  

opracowany został w opar-
ciu o niezmienne od kilku 
lat priorytety zapewniające 
realizację wszystkich podsta-
wowych funkcji miasta. Do-
konując szczegółowej analizy 
projektu stwierdziłem, że na 
różnorodne zadania (których 
jest około 859) przeznaczone 
są środki budżetowe z uwzględnieniem potrzeb każdej 
dzielnicy i instytucji miejskiej. W budżecie wykazano 
również środki na wsparcie działań Państwowej Straży 
Pożarnej, policji, czy uczelni wyższych. 

Potrzeby mieszkańców zapewne są o wiele większe 
niż propozycje budżetowe. Jednakże biorąc pod uwagę 
sytuację polityczną i gospodarczą w kraju, niewystarcza-
jące subwencje oświatowe, czy też dofinansowywanie 
dodatkowych zadań administracji rządowej, budżet skon-
struowano tak, aby była możliwa jego realizacja, a miasto 
nie musiało wprowadzać ograniczeń inwestycyjnych.  
W budżecie nie zapomniano o najbiedniejszych i potrze-
bujących. Przyznano środki  na lokale socjalne, dożywianie, 
stypendia, granty społeczne, obozy i inne ośrodki. Każdy 
mieszkaniec Rybnika ma możliwość sprawdzenia jakie 
zapisy budżetowe odnoszą się do jego dzielnicy, co zostało 
ujęte z wnioskowanych wcześniej projektów. Mnie cieszą 
osobiście zapisane w budżecie zadania związane z budową 
w szkołach boisk piłkarskich o nawierzchni syntetycznej 
m.in. przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gotartowicach.

W budżecie najwięcej środków przeznaczono na 
budowę dróg, w drugiej kolejności na infrastrukturę 
edukacyjno-sportowo-rekreacyjną. Pragnę podkre-
ślić, że Rybnik miał i ma ogromne szanse absorpcji 
środków z Unii Europejskiej. Pozyskiwanie tych 
środków przyczynia się do zdynamizowania rozwoju 
miasta oraz obniża zaangażowanie środków własnych.

Założenia budżetowe na 2013 rok pozwalają na 
dalszy rozwój naszego miasta.

Leszek Kuśka

Redakcja nie ingerowała w treść opinii.

q Jeszcze przed świętami, 23 grudnia ok. 10.30  
w mieszkaniu na parterze w jednym z familoków przy 
ul. Ogrodowskiego w dzielnicy Paruszowiec-Piaski wybu-
chła 11-kilogrmowa butla z gazem. Wybuch całkowicie 
zniszczył mieszkanie i naruszył konstrukcję drewnianego 
stropu. Do szpitala trafiły trzy osoby. Powiatowy inspek-
tor nadzoru budowlanego wyłączył z użytkowania dwa 
mieszkania. ZGM rozpoczął już ich remont i w kwietniu 
powinni się w nim pojawić lokatorzy.

q Próbki popiołu z pieców, które w przypadkach uzasad-
nionych podejrzeń np. o spalanie śmieci będą pobierać 
strażnicy miejscy będą trafiać do Laboratorium Analiz 
Śladowych Politechniki Krakowskiej. Przedstawiło ono SM 
najkorzystniejszą ofertę cenową, a z jego usług korzystają 
już inne straże gminne. Do chwili zamknięcia tego wy-
dania „GR” strażnicy nie pobrali jeszcze żadnych próbek.

q 31 stycznia o 15 w urzędzie miasta z udziałem spe-
cjalistów z różnych dziedzin rozpocznie się debata 
„Skąd się bierze smog w Rybniku”. Początkowo miała 
się ona odbyć tydzień wcześniej, ale okazało się, że w 
tym samym terminie konferencję o bardzo podobnej 
tematyce zaplanowano w czeskiej Ostravie, stąd decyzja 
o zmianie terminu.

q Międzynarodowa spółka Doosan Babcock, która w listo-
padzie wygrała przetarg na kupno działki (0,8 hektara) 
przy ul. Podmiejskiej, w rybnickiej części Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej dopełniła formalności i wpła-
ciła w styczniu na konto urzędu miasta prawie 1,1 mln zł.

q Ireneusz Jajko, samorządowiec z Zamysłowa rozkręcił 
akcję pomocy polskiej szkole w ukraińskim Nowym 
Rozdole, położonym w obwodzie lwowskim. Potrzebne 
tam urządzenia i artykuły zebrał m.in. z pomocą szkół 
podstawowych nr 6 z Zamysłowa, nr 34 ze Smolnej 
oraz nr 13 i 35 z Chwałowic oraz Przedszkola nr 17 ze 
Smolnej. Pomogły również NSZZ „Solidarność”, zarząd 
dzielnicy Zamysłów, Automobilklub Śląski oraz indywi-
dualni darczyńcy. Z transportem darów Ireneusz Jajko 
wyruszył 28 grudnia. Do polskiej szkoły na Ukrainie trafiły 
m.in.: duża kserokopiarka, nowa maszyna do szycia, 
drukarka komputerowa ze skanerem, a także artykuły 
szkolne, chemia domowa, odzież i buty. Z kolejną partią 
pomocy materialnej Ireneusz Jajko chce dotrzeć do 
Nowego Rozdołu krótko przed Wielkanocą.

q W czwartek 28 lutego o 16.30 Klub Inteligencji Kato-
lickiej, działający przy parafii św. Jadwigi na Nowinach 
zaprasza na kolejny wykład. Tym razem ks. dr Witold 
Psurek opowie o początkach religijności i religii.

q W bardzo trudnej sytuacji znalazł się rybnicki oddział 
PCK, który przegrał konkurs na świadczenie usług 
opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rybniku, co do tej pory było jego głównym 
źródłem utrzymania. 38 pracownikom PCK wypowie-
dział już umowy. W jednej trzeciej przypadków były to 
umowy o pracę, co wiąże się z koniecznością wypłacenia 
odpraw. Oddział świadczy też komercyjne usługi opie-
kuńcze i prowadzi szkolenia, ale do tej pory był to tylko 
margines jego działalności.
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Rybniczanin Jerzy Chachuła, wieloletni prezes elektrowni Ryb-
nik, przemianowanej ostatnio na EDF Rybnik będzie jej szefem 
jeszcze tylko do końca stycznia. Jak oficjalnie informuje właściciel 
zakładu, francuski koncern EDF, Jerzy Chachuła złożył rezygnację  
i z początkiem lutego zostanie dyrektorem ds. badań i rozwoju  
w EDF Polska i przeniesie się do Krakowa. Jak czytamy w komunikacie,  
„...przewidywana od kilku miesięcy zmiana ma na celu wzmocnienie 
kompetencji menadżerskich w Centrum Badań i Rozwoju w Grupie EDF 
w Polsce, zmierzających do uczynienia z centrum wiodącego ośrodka  
w Grupie EDF w zakresie spalania węgla i biomasy”.

Jerzy Chachuła był prezesem elektrowni Rybnik od ponad 12 lat; za-
stąpił na tym stanowisku nieżyjącego już Tadeusza Sopickiego. Jako szef 
elektrowni wspierał m.in. inicjatorów i organizatorów Rybnickiej Jesieni 
Kabaretowej oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej. 
Informacja o jego odejściu z elektrowni wywołała naturalnie wśród jej 
pracowników spore poruszenie i zaniepokojenie. — Współpraca z elek-
trownią Rybnik, kierowaną przez prezesa Chachułę układała się zawsze 
bardzo dobrze i co najważniejsze, przekładała się na życie społeczne miasta, 
począwszy od zbudowania wspólnym wysiłkiem kampusu akademickiego, 
a skończywszy na działalności Fundacji Elektrowni Rybnik, która organi-
zuje bardzo popularne imprezy artystyczne o zasięgu ogólnopolskim. Jako 
prezydent miasta mogę wyrazić jedynie ubolewanie, że gdy trwały negocjacje 
przed prywatyzacją elektrowni Rybnik, jako miasto nie mogliśmy wziąć  
w nich udziału, a szkoda, bo moglibyśmy wtedy zgłaszać swoje uwagi — 
komentuje prezydent Adam Fudali.

Następcą Chachuły ma być bliżej nieznany rybnickim energetykom 
Robert Gałązka, który ostatnio był prezesem Schneider Polska (branża 
elektryczna). Jego kandydatura zostanie zaproponowana na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy EDF Rybnik S.A., które ma się odbyć na 
początku lutego. 

(WaT)

Jak poinformowano na spe-
cjalnej konferencji prasowej  
w Warszawie, u podstaw takiej de-
cyzji legło kilka czynników, które 
sprawiają, że obecnie inwestycja 
szacowana na blisko 2 mld euro 
(100 mln euro już wydano) jest 
dla inwestora nieopłacalna. 

Pierwszym z nich jest decyzja 
Komisji Europejskiej z lipca ubie-
głego roku, negująca możliwość 
rozliczenia części kosztów budo-
wy bloku w ramach Krajowego 
Planu Inwestycyjnego wartością 
darmowych uprawnień do emisji 
CO2. Takie stanowisko Komisji 
Europejskiej oprotestował EDF, 
który dowodzi, że oddanie do 
użytku nowego bardzo nowocze-
snego bloku pozwoli na wyłącze-
nie z użytku czterech bloków zbu-
dowanych w latach 70. minionego 
wieku i generalnie spowoduje 
zmniejszenie o 20 proc. emisji 
CO2 do atmosfery.    

Tyle, że sami Francuzi przed-
stawiali swoją inwestycję nie jako 
modernizację istniejącej elek-
trowni, ale jako budowę zupełnie 
nowej elektrowni „Ruda”. Mimo 
podjętych przez EDF rozmów, 
symptomów zmiany stanowiska 
KE na razie nie widać.

Drugi problem to kształt cze-
kającej na przyjęcie przez Sejm 
ustawy O odnawialnych źró-
dłach energii. Jej projekt zakłada 
wstrzymanie dotowania spalania 
biomasy jako dodatku do paliwa 
zasadniczego. A trzeci to ogólno-
światowy kryzys i zmniejszający 
się rzekomo popyt na energię 
elektryczną. 

9 stycznia w rybnickim magi-
stracie odbyła się nadzwyczajna 
sesja rady miasta, w czasie któ-
rej radni jednogłośnie podjęli 
trzy uchwały będące apelem do 
Komisji Europejskiej, premiera 
polskiego rządu Donalda Tuska  
i wicepremiera Janusza Piecho-
cińskiego o podjęcie zdecydo-

wanych działań, mających na 
celu zmianę niekorzystnych dla 
inwestora decyzji wstrzymujących 
budowę nowego bloku energe-
tycznego w Rybniku. W uchwale 
podkreślono, że taki obrót sprawy 
jest niekorzystny dla Rybnika, 
regionu, Polski, a nawet Europy.

— Zaniechanie inwestycji może 
spowodować w niedalekiej przy-
szłości zamknięcie elektrowni 
EDF Rybnik, a co za tym idzie 
likwidację firm współpracujących 
z elektrownią, głównie kopalń.  
W konsekwencji przyczyni się to 
do pogłębienia kryzysu gospodar-
czego oraz zwiększenia bezrobocia 
— czytamy w apelu prezydenta 
Rybnika do premiera Tuska.  
W apelu do Komisji Europejskiej 
większy nacisk położono na jej 
niezrozumiałą decyzję niweczącą 
korzystną dla środowiska natural-
nego inwestycję. Na sesji pojawił 
się radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego Czesław Sobierajski, 
który zapewnił, że zaproponuje 
radnym Sejmiku podjęcie uchwał 
podobnej treści.

— Nasze apele poparte uchwa-
łami rady miasta nie zostały zlekce-
ważone. Pomoc obiecał m.in. prof. 
Jerzy Buzek, były przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego. Jako 
samorząd zrobiliśmy wszystko, by 
ta inwestycja stała się faktem, by 
wspomnieć tylko specjalną uchwa-
łę rady miasta O pomocy regional-
nej. Zdaję sobie jednak sprawę, że 
to nie od naszych poczynań jest 
uzależniona decyzja francuskiego 
inwestora. Inwestycja szacowana 
na ok. dwa miliardy euro nie może 
też być obojętna naszemu rządowi. 
Mam nadzieję, że nasze apele za-
owocują konkretnymi działaniami 
decydentów, i że EDF zdecyduje się 
jednak na budowę bloku. Jestem w 
tej sprawie umiarkowanym optymi-
stą — komentuje Adam Fudali, 
prezydent Rybnika. 

(WaT)

Druga w roku
23 stycznia, już po zamknięciu 

tego numeru „GR”, miała się 
odbyć kolejna sesja RM. W jej 
trakcie radni mieli zapoznać się z 
działalnością komisji bezpieczeń-
stwa i porządku w 2012 roku, nadać 
statut rybnickiemu muzeum i zacią-
gnąć pożyczkę z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na trzecią 
edycję miejskiego programu ogra-
niczenia niskiej emisji. W porządku 
sesji miał się też znaleźć punkt 
dotyczący nowego cennika Zarządu 
Transportu Zbiorowego i podwyżki 
cen biletów autobusowych. Relację 
z tej sesji zamieścimy w lutowym 
numerze „GR”.                              (S)

Prezes Chachuła 
żegna się z elektrownią

W czasie niedawnego noworocznego spotkania w ratuszu Jerzy Chachuła zdążył jeszcze odebrać z rąk 
prezydenta Rybnika Adama Fudalego i Andrzeja Żylaka (z prawej), prezesa rybnickiej izby przemysłowo-
handlowej pamiątkowy medal izby przyznany z okazji ubiegłorocznego jubileuszu 40-lecia elektrowni Rybnik

Miasto walczy 
o nowy blok elektrowni

Krótko przed świętami francuski koncern energetyczny 
EDF, właściciel elektrowni Rybnik, poinformował  
o wstrzymaniu w Rybniku budowy nowego bloku o mocy  
900 MW. Miał on zastąpić cztery najstarsze bloki rybnickiej 
elektrowni. Ostateczną decyzję w sprawie rybnickiej 
inwestycji zapowiedziano po upływie trzech miesięcy.
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Od 1 lipca czeka nas śmieciowa rewolucja. Co się 
zmieni? 

Produkowanymi przez nas śmieciami zajmie się miasto.  
Z naszych posesji i osiedli będą je wywozić firmy wyłonione 
w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. 
Mieszkańcy nie będą się już rozliczać z tą czy inną firmą, 
ale będą płacić miastu, czyli uiszczać na rzecz magistratu 
tzw. opłatę śmieciową. Jej wysokość będzie taka sama dla 
wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku i niezależnie 
od tego czy mieszkają w domku jednorodzinnym, kamienicy 
czy typowym osiedlowym bloku, w takiej czy innej dzielnicy. 
Będą dwie stawki tej obowiązkowej, miesięcznej opłaty. 10 zł  
miesięcznie będą płacić członkowie rodzin segregujących 
śmieci, a 15 zł ci rybniczanie, w których mieszkaniach czy 
domach śmieci segregować się nie będzie. Z tego względu 
w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2013 roku!!! 
każdy właściciel nieruchomości musi złożyć w kancelarii 
Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2 bądź  
w biurze targowiska miejskiego przy ul. Rzecznej 8, dekla-
rację w sprawie wysokości opłaty śmieciowej, uzależnionej 
od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. 
Formularz obowiązkowej deklaracji śmieciowej deklaracji 
właściciele posesji otrzymają od gońców UM wraz z decyzją 
podatkową w sprawie podatku od nieruchomości za rok 
2013. Druk będzie można również otrzymać w kancelarii 
magistratu, w siedzibach rad dzielnic, a także pobrać ze 
strony internetowej (www.segreguj.rybnik.eu). Znajdą go 
Państwo także w lutowym wydaniu „Gazety Rybnickiej”.

Drugą ważną sprawą, jest konieczność rozwiązania 
umowy z firmą, która do tej pory wywoziła nasze śmieci. 
Kluczową kwestią jest tu zapisana w umowie długość okre-
su wypowiedzenia. Mając go na uwadze, wypowiedzenie 
trzeba złożyć na tyle wcześnie, by 1 lipca 2013 roku umowa 
ta już nie obowiązywała. 

W przypadku budynków wielorodzinnych i bloków, 
zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 
oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wymienionych 
wyżej obowiązków (złożenia deklaracji i wypowiedzenia 
dotychczasowej umowy) muszą dopełnić zarządcy tych 
budynków.

Na mocy podjętej przez radę miasta uchwały zaangażo-
wane przez miasto firmy będą odbierać odpady komunalne 
również z terenu posesji niezamieszkałych, czyli z placówek 
handlowych, usługowych, a także od instytucji publicznych.

Więcej informacji na temat nowych porządków w go-
spodarowaniu śmieciami można znaleźć na stronie interne-
towej (www.segreguj.rybnik.eu). Można je również uzyskać 
dzwoniąc do urzędu miasta pod specjalnie uruchomiony 
numer tel. 32 43 92 046.

Jest tylko jedno „ale” – w chwili zamknięcia tego wyda-
nia „GR” nie było jeszcze wiadomo, jakie zmiany zostaną 
wprowadzone do ustawy sejmowej, rewolucjonizującej 
politykę śmieciową.

Śmieciowe porządki, czyli do trzech razy sztuka?

Jak przeżyć 
śmieciową 
rewolucję?

Trzeba było aż dwóch posiedzeń rady miasta, aby ustalić wysokość nowych powszechnych 
opłat za wywóz śmieci. W porządku grudniowej sesji projekt uchwały w sprawie stawek był, ale 
ostatecznie prezydent go wycofał; w programie styczniowej sesji z kolei go nie było, jednak został 
wprowadzony, a radni uchwałę przyjęli jednogłośnie. Winę za całe zamieszanie ponoszą parla-
mentarzyści i wiele wskazuje na to, że radni do tematu będą jeszcze musieli wrócić. 

W połowie grudnia senatorowie zdecydowali, 
że zgłoszą do Sejmu projekt nowelizacji ustawy 
O utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 
Przyjmowanie stawek w grudniu nie miałoby 
więc sensu, skoro wiadomo było, że w styczniu 
posłowie zmienią zapisy ustawy. Z takiego 
założenia wyszło sporo gmin, również Rybnik, 
mimo, że radni mieli obowiązek przyjąć staw-
ki do końca 2012. Postanowiono poczekać, 
również dlatego, że senackie poprawki są 
korzystniejsze dla mieszkańców. Umożliwiają 
one gminom m.in. różnicowanie stawek, wpro-
wadzanie zwolnień czy ustanawianie dopłat. 
Poprawki Senatu miały być omawiane na pierw-
szym posiedzeniu Sejmu w 2013 roku, jednak 
marszałek Ewa Kopacz dyskusję i głosowanie 
przełożyła na koniec stycznia. Rybnik nie chce, 
i nie może dłużej czekać, bo planuje udział  
w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. — Kiedy 
wycofywałem uchwałę byłem przekonany, że no-
welizacja ustawy śmieciowej nastąpi w pierwszych 
dniach stycznia. Tak się jednak nie stało i nie ma 
pewności, że na następnym posiedzeniu Sejmu 
do tego dojdzie. Tymczasem mamy szansę na do-
finansowanie kampanii promocyjnej związanej  
z gospodarką odpadami w mieście. Szkoda było-
by z niej nie skorzystać — tłumaczy prezydent. 
Nabór wniosków do konkursu ruszył 15 stycz-
nia i aby dotację z WFOŚG otrzymać, Rybnik 
musiał złożyć kompletną dokumentację, w tym 
uchwałę o stawkach opłat za odbiór śmieci. 

Segregujesz – oszczędzasz
Stawka miesięcznej opłaty dla jednego 

mieszkańca segregującego śmieci wynosi  
10 zł i 15 zł dla tego, który tego nie robi. — 
Jeżeli poprawki do ustawy wejdą w życie, a rada 
zechce, będzie mogła do tematu wrócić, zmienić 
stawki i zasady naliczania opłat — tłumaczył 
Janusz Koper, podczas styczniowej sesji. Póki 
co, nie ma np. mowy o wprowadzeniu zniżek 

dla rodzin wielodzietnych, czy wielopokolenio-
wych, zamieszkujących pod jednym dachem, co 
sugerowali radni. — Jak tylko będziemy mieli 
szansę na zmiany, powinniśmy z niej skorzystać 
— skwitował radny Henryk Cebula (PiS). 

Janusz Koper mówił, że ustawa nakłada na 
mieszkańców obowiązek prowadzenia selek-
tywnej zbiórki odpadów, więc należy założyć, 
że większość rybniczan zadeklaruje płacenie 
niższej stawki. — Jeżeli jednak okaże się,  
że w deklaracji mieszkaniec poda, że segreguje 
śmieci, a nie będzie tego robić, powinien liczyć 
się z tym, że zostanie obciążony większą opła-
tą — mówił Koper. Pełnomocnik prezydenta 
ds. dróg i gospodarki komunalnej wyjaśniał, 
że opłata „śmieciowa” musi pokryć koszty 
funkcjonowania całego systemu, a więc odbiór, 
transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów, ponadto utrzymanie punktu selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 
obsługę administracyjną. Informacje na temat 
uchwały śmieciowej i deklaracje mają trafić 
do mieszkańców razem z dostarczaną im co 
roku informacją podatkową; opublikujemy je 
również w lutowym wydaniu „GR”. 

— Samorządy są w trudnej sytuacji. Organizu-
jąc całą śmieciową rewolucję, musimy się opierać 
na ustawie, której ostateczny kształt wciąż jest 
niewiadomą, bo ustawa, która nie weszła jeszcze 
w życie, będzie nowelizowana. Wprowadzamy ten 
system z pełną świadomością, że może się pojawić 
wiele problemów, które będzie trzeba na gorąco 
rozwiązywać — komentuje prezydent Fudali.

(S)
O częstotliwości odbioru śmieci, ter-

minach zapłaty, deklaracjach, jakie będą 
musieli złożyć mieszkańcy i zarządcy 
nieruchomości, pisaliśmy szerzej we wrze-
śniowym numerze GR. 

Wielu samorządowców uważa, że czeka-
jąca nas rewolucja śmieciowa to nie lada 
eksperyment
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Ryba 
ma głos...

      Gdzie jest 
fotoradar?
Przydrożne fotoradary stały się 

w ostatnich tygodniach jednym  
z tematów dyżurnych. Premiera Tu-
ska przyłapano przy okazji na dość 
radykalnej zmianie poglądów w tej 
kwestii, a Najwyższa Izba Kontroli 
rozpoczęła kompleksową kontrolę 
i sprawdza czy ich lokalizacje służą 
bezpieczeństwu ruchu drogowego czy 
raczej jego opłacalności.

Nowe podejście do kwestii fotora-
darów zaprezentowała ostatnio nasza 
straż miejska, mająca do dyspozycji 
cztery maszty, czyli obudowy na foto-
radar i jeden radar właściwy, monto-
wany na zmianę to w tym, to w innym 
maszcie. Otóż od niedawna SM 
informuje na swojej stronie interne-
towej, przy której ulicy jest aktualnie 
zainstalowany fotoradar, a patrząc 
z drugiej strony, podpowiada, gdzie 
go na pewno nie ma. Referendum 
w sprawie likwidacji SM nie będzie  
i strażnicy nie muszą już przymilać się 
kierowcom. Nie rozumiem więc jaki 
sens ma ta praktyka. 

Gdy instalowano cztery słupy na 
jeden fotoradar tłumaczono miesz-
kańcom, że wszystkie te słupy będą 
działać profilaktycznie nawet wtedy, 
gdy nie będzie w nich urządzenia fo-
tografującego kierowców, przekracza-
jących dopuszczalne prędkości. Skoro 
jednak podaje się do wiadomości, 
gdzie jest radar, to z tej profilaktyki 
niewiele zostaje. Największe wątpli-
wości budzi jednak fakt, iż polityka 
informacyjna SM dzieli kierowców 
na wiedzących i niewiedzących, gdzie 
jest fotoradar, na tych z dostępem do 
internetu i tych bez dostępu. A dalej, 
na miejscowych, którzy raczej wiedzą 
i kierowców przyjezdnych, którzy 
raczej nie wiedzą.

Żeby było ciekawiej, straż miejska 
poszła o krok dalej i na tej samej 
stronie internetowej obwieściła świa-
tu, że jej fotoradar nie działa przy 
minusowych temperaturach. Wnioski 
nasuwają się same – gdy temperatu-
ra spada poniżej zera, hulaj dusza, 
piekła nie ma. 

Wacław Troszka 

Portal powstał z myślą o osobach, które zwraca-
ły się do ZTZ z pytaniami o połączenia do innych 
miast. Chodzi o linie autobusowe, które nie należą 
do ZTZ pod względem organizacyjnym, a których 
autobusy zatrzymują się na rybnickich przystan-
kach. Na nowym portalu znajdziemy rozkłady jaz-
dy kilku przewoźników. — Niejednokrotnie pytano 
nas o to, jak dojechać do Gliwic, Katowic czy do 
innych miast. Podróżni narzekali na brak jednego 
miejsca, w którym mogliby uzyskać informacje na 
temat rozkładu jazdy różnych autobusów. Dlatego 
poprosiliśmy przewoźników, by udostępnili nam 
swoje rozkłady. Za pośrednictwem portalu będzie 
można śledzić kursy autobusów nie tylko w trady-

cyjnych tabelkach, ale również na jednej mapie i to 
w czasie rzeczywistym — mówi Kazimierz Berger, 
dyrektor ZTZ. 

 Jedna z zakładek portalu obrazuje także kursy 
autobusów komunikacji miejskiej organizowanej 
przez ZTZ. Zawiera wirtualną formę tablic infor-
macji pasażerskiej znanych rybniczanom z przystan-
ków. Z portalu będzie można korzystać również za 
pomocą urządzeń mobilnych. ZTZ zapowiada, że 
wkrótce będą tu dostępne kursy kolejnych przewoź-
ników, na przykład obsługujących trasy międzyna-
rodowe, a także kursy pociągów. 

Nowy portal jest dostępny pod adresem: 
www.ztz.rybnik.pl.              (D)

  Na ul. Wodzisławskiej wykonawcy kończą 
drobne prace związane z kanalizacją deszczo-
wą oraz oświetleniem ulicznym, generalnie 
jednak zimowe warunki nie pozwalają na 
kontynuację robót. W momencie wstrzymania 
prac i przywrócenia ruchu dwukierunkowego, 
na skrzyżowaniach włączone zostały światła pul-
sacyjne, które, niestety, powodowały trudności  
z włączeniem się do ruchu z ulic bocznych. De-
cyzja o włączeniu pełnej sygnalizacji była zbieżna 
z oczekiwaniami opinii społecznej, jak i radnych, 
takie rozwiązanie sugerujących. — Status dro-
gi w budowie oraz brak wyznaczonych prawo  
– i lewoskrętów, a także innych znaków poziomych 
skłaniały do zastosowania świateł ostrzegających, 
jednak w godzinach szczytu to rozwiązanie przestało 
funkcjonować — mówi Janusz Koper pełnomocnik 
ds. dróg i gospodarki komunalnej. Tym bardziej, 
że, jak dodaje, natężenie ruchu na drodze zbliża 
się do stanu sprzed remontu. W tej sytuacji tzw. 
światła stałoczasowe (bez lewoskrętu), funkcjo-
nujące na skrzyżowaniach z ulicami Hetmańską  
i Plebiscytową spełniają w pełni swoją rolę. Niestety, 
z powodów technicznych nie można ich nocą prze-
łączyć na pulsacyjne światła ostrzegawcze, co jest z 
kolei zmorą nocnych kierowców, ale... coś za coś.

 Coraz bardziej realna staje się budowa 
najważniejszej arterii naszego subregionu, 
drogi Racibórz-Pszczyna. Projekt odcinka 
przebiegającego w granicach Rybnika jest na 
ukończeniu, ale wprowadzenie nowych przepi-

sów  podwyższających normy 
hałasu wiąże się z dodatkowy-
mi przeliczeniami. — Ten fakt 
opóźni nieco prace projektowe, 
ale dzięki nowym normom za-
oszczędzimy na kilku kilome-
trach ekranów akustycznych 
— mówi Janusz Koper. Dro-
ga Racibórz-Pszczyna została 
wpisana do planów marszałka 

województwa jako zadanie priorytetowe wraz z 
odpowiednim finansowaniem. Na odcinek ryb-
nicki urząd marszałkowski przeznaczył 560 mln 
zł, co jest kwotą bardzo znaczną, natomiast 900 
mln zł zaplanowano na realizację odcinka Ryb-
nik – Racibórz, którego budowa jest wyłącznie 
zadaniem marszałka.   

 Nowe przepisy związane z normą hałasu 
wpłyną też na konieczność zmian w opraco-
wywanym projekcie przebudowy ul. Rudz-
kiej, jednej z  najważniejszych tegorocznych 
inwestycji drogowych. W grudniu miał się 
odbyć przetarg na modernizację drugiego odcin-
ka ul. Podmiejskiej, jednak procedury opóźnia 
oczekiwanie na decyzję o ewentualnym współ-
finansowaniu inwestycji przez marszałka woje-
wództwa. Trwają przygotowania do przetargów 
na remonty ulic Wielopolskiej oraz Jastrzębskiej.

 Zmiany temperatury i wielokrotne prze-
chodzenie jej przez „zero” sprzyjają powsta-
waniu dziur w asfalcie i ogólnej dewastacji 
nawierzchni dróg. Obok odśnieżania, piasko-
wania i polewania dróg solanką, usuwanie wyrw 
to zasadnicze zimowe zajęcie Rybnickich Służby 
Komunalnych. O ile do dróg głównych trudno 
mieć zastrzeżenia, drogi boczne bywają śliskie. 
Najlepszym zatem rozwiązaniem będzie bez-
pieczna prędkość i utrzymywanie odpowiedniej 
odległości od jadącego przed nami samochodu.

(r)

Zarząd Transportu Zbiorowego uruchomił internetowy portal, dzięki któremu  
podróżni mogą na bieżąco śledzić kursy autobusów na jednej mapie.

Nowy portal dla podróżnych

12 Nr 1/499; styczeń 2013

Wprawdzie na okres zimy roboty na modernizowanych drogach 
zostały wstrzymane, trwają jednak prace koncepcyjne i przy-
gotowania do nowych inwestycji. Nie dała o sobie zapomnieć 
również ul. Wodzisławska, a to za sprawą sygnalizacji świetlnej. 



Jak co roku strażnicy miejscy wespół  
z pracownikami opieki społecznej poma-
gają przetrwać zimę bezdomnym.

To specyficzna grupa mieszkańców miasta  
i bardzo zróżnicowana. Są wśród nich tacy, którzy 
nocują po klatkach schodowych i w kanałach 
ciepłowniczych i tacy, którzy lepiej lub gorzej 
urządzili się w różnego rodzaju pustostanach, 
ruderach i nigdy nieukończonych budowlach. 
Są jeszcze ci, którzy pomieszkują w działkowych 
altanach i ci najwytrwalsi, koczujący w prowi-
zorycznych, skleconych z byle czego budkach  
i szałasach. Od samego patrzenia na warunki,  
w jakich żyją, może człowieka zmrozić.

Ich największym wrogiem jest mróz, śnieg  
i alkohol, bez którego wielu z nich nie może się 
już obejść. Strażnicy miejscy, którzy wiedzą już, 

gdzie mieszkają, bądź gdzie przybywają owi bez-
domni, docierają do nich z ciepłą odzieżą, którą 
zbierają od mieszkańców na swojej komendzie. 
Przy okazji każdego spotkania padają rutynowe 
już pytania o chęć przeniesienia się do schroniska 
dla bezdomnych. Odpowiedzi brzmią zazwyczaj 
tak samo, bo ci ludzie od względnego komfortu  
i solidnego dachu nad  głową za cenę przestrzega-
nia regulaminu i narzuconych zasad wolą wolność 
i swobodę. Pracownicy pomocy społecznej pytają 
zaś z kolei o stan zdrowia, dolegliwości i ewen-
tualną pomoc np. w zdobyciu zasiłku celowego. 
Pytają też o ewentualne dokumenty i o miejsca,  
w których mogą przebywać jeszcze inni bezdomni. 

Od poprzedniej zimy kilku bezdomnych się 
wykruszyło, ale pojawili się nowi. Niektórzy mają 
za sobą eksmisję. Są i tacy, którzy przyjeżdżają tu  
z innych miast. Początkowo próbują jeszcze 
znaleźć jakąś pracę, ale na dłuższe jej poszuki-
wania nie starcza już wytrwałości. Tej zimy już 
dwie osoby same zwróciły się do straży miejskiej 
z prośbą o przewiezienie do schroniska. Jedna 
z nich trafiła do schroniska św. Brata Alberta 
w Przegędzy, druga do schroniska w dzielnicy 
Niewiadom.

Jak mówi przedstawicielka rybnickiego ośrod-
ka Pomocy Społecznej Edyta Wąsowicz, osób bez-
domnych powoli, ale systematycznie przybywa. 
Czy podobnie jest w skali całego województwa 
przekonamy się już niebawem. W nocy z 7 na 8 
lutego odbędzie się doroczna akcja liczenia osób 
bezdomnych. Schroniska przekażą informację  
o liczbie bezdomnych w nich zakwaterowanych, 
a policjanci ze strażnikami miejskimi spenetrują 
pustostany i inne miejsca, w których pomiesz-
kują. W tym roku Ośrodek Pomocy Społecznej 
podpisał umowę z gospodarzem schroniska Dom 
Nadziei w Niewiadomiu. Do tej pory trafiali tam 
wyłącznie mężczyźni; od stycznia przyjmuje ono 
również kobiety z dziećmi.

Akcję zbiórki ciepłej zimowej odzieży straż 
miejska będzie prowadzić do końca zimy,  

a że zdecydowana 
większość bezdom-
nych to mężczyź-
ni, potrzebna jest 
głównie męska 
odzież we względ-
nie dobrym sta-
nie: kurtki, buty, 
swetry,  szaliki , 
czapki i rękawice, 
ale również koce. 
Strażnicy czekają 
też na ewentualne 
sygnały w sprawie 
bezdomnych będą-

cych w stanie zagrażającym ich życiu i przebywa-
jących w miejscach, w których niskie temperatury 
mogą się dla nich okazać zabójcze. Dzwonić 
można na alarmowy numer tel. 986.     (WaT)

Pomagają bezdomnym

Najwięcej bezdomnych pomieszkuje w różnego rodzaju pustostanach

W czasie listopadowej sesji radni jed-
nogłośnie podjęli uchwałę o zniesieniu 
ulgi podatkowej, z której od dziewięciu 
lat mogły korzystać firmy, które zain-
westowały na terenach nieczynnych już 
kopalń Ignacy (Niewiadom) i Rymer 
(Niedobczyce), a także Zakładów Na-
prawczych (Niedobczyce) i huty Silesia 
(Paruszowiec). Nowi inwestorzy prawo 
do ulgi będą mogli zdobyć jeszcze tylko 
do końca czerwca.

Koniec z ulgą

Rybniccy strażnicy miejscy rozdali tej zimy bezdomnym już kilka 
worków ciepłej odzieży
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Uchwałę, na mocy której wspomniani 
inwestorzy byli również zwolnieni ze stałej 
opłaty za wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej rada miasta podjęła w listopa-
dzie 2003 roku, by ułatwić zagospodarowa-
nie zdegradowanego majątku nieczynnych 
już kopalń i zakładów przemysłowych,  
a tym samym zahamować wzrost bezrobocia 
w dzielnicach, które w przeszłości dzięki tym 
zakładom się rozwinęły i zaludniły.

10-letnie zwolnienie z podatku od nieru-
chomości mogło wynieść 30, 50 lub 100 proc.;  
decydowała wysokość poniesionych nakła-
dów inwestycyjnych (progi: 100 tys., 300 tys. 
lub 1 mln zł).

Jak wyliczono w uzasadnieniu uchwały, 
na wymienionych zdegradowanych terenach 
pokopalnianych i poprzemysłowych poczy-
niono nakłady w wysokości ponad 51 mln zł,  
z czego 36 mln zł przeznaczono na remonty 
i modernizacje istniejących tam budynków. 
Żadnej ulgi nie przyznano jedynie firmom, 
które zainwestowały w Niewiadomiu na 
terenie byłej kopalni Ignacy. Jak wyja-
śnił radnym skarbnik miasta Bogusław 
Paszenda, powód był oczywisty – żaden  
z tamtejszych inwestorów nie poczynił tam 
nakładów, których wysokość uprawniałaby 
go do otrzymania ulgi podatkowej.

W sumie w ciągu tych dziewięciu lat na 
terenach objętych ulgą powstało co najmniej 
700 miejsc pracy. Ogółem ze zwolnienia 
skorzystało 20 podmiotów, z których 16 
nadal jeszcze korzysta. Suma zwolnień  
z podatku od nieruchomości w latach 2004-
2012 wyniosła 6,4 mln zł.

W czasie dyskusji nad projektem uchwały 
o możliwość utrzymania ulgi pytał radny 
Bronisław Drabiniok (PO). — To rozwią-
zanie było potrzebne w tamtym czasie, gdy 
tworzyła się jeszcze gospodarka rynkowa. 
Pomogliśmy przedsiębiorcom, którzy odważyli 
się tam zainwestować. Cel został osiągnięty, 
dawne zakłady zostały zagospodarowane 
i powstały miejsca pracy. Jeśli w przyszłym 
budżecie Unii Europejskiej będą pieniądze na 
dalszą rewitalizację tych terenów, na pewno 
będziemy się o nie starać — zapowiedział 
Adam Fudali, prezydent miasta. 

(WaT)



W tym roku wielka orkiestra zagrała dla rato-
wania życia dzieci i, po raz pierwszy w historii, dla 
zapewnienia godnej opieki seniorom. — Połowę 
zawartości puszek przekażemy dla dzieci, drugą 
połowę na wyposażenie oddziałów geriatrycznych 
— mówił jeszcze przed finałem Jurek Owsiak, 
główny sprawca orkiestrowego zamieszania.   

Po raz pierwszy śląski i równie głośny finał 
WOŚP zorganizowano w Rybniku w 2002 r. 
Tegoroczny rozpoczął się na rynku 13 stycznia, 
tuż po 13. Stąd barwny korowód z Miejską 
Orkiestrą Dętą, która odegrała hejnał Rybnika 
i wyruszył na kampus, gdzie zaplanowano głów-
ną część wielogodzinnej imprezy. — Oj, będzie 
się działo! — mówił jak co roku Owsiak, i nie 
pomylił się, bo w Rybniku naprawdę działo się 
sporo. Na kampusie urządzono cztery strefy: 
muzyczną, seniorów, dobrych aniołów i nauki. 
Każdy mógł znaleźć tu coś ciekawego. Uczest-
nicy zajęć „Chemia od kuchni” w Uniwersytecie 
Śląskim dowiedzieli się jak wtłoczyć jajko do 
butelki i co zrobić, by nie spłonął banknot, do 
którego przykładamy zapaloną zapałkę. Nic 
dziwnego, że uczelniana strefa nauki cieszyła 
się tak dużym zainteresowaniem zwiedzają-
cych. Dr Aneta Szczygielska z UŚ, przez zabawę 
i eksperymenty pokazała jak zobaczyć ciepło, 
tłumaczyła dlaczego świat zmienia się w niskich 
temperaturach i odkrywała tajemnice hiber-
nacji. Jadąc na „rowerze-elektrowni” można 
się było przekonać ile potrzeba energii, aby 

zaświecić dwa reflektory samochodowe. Mu-
zeum Wydziału Nauk o Ziemi UŚ przygotowało 
prezentację pt. „Opowieści w skały zaklęte”, 
miłośnicy gier planszowych i karcianych mieli 
okazję wziąć udział w warsztatach fantasy,  
a pasjonaci biologii – pod mikroskopem zoba-
czyć larwy owadów. Kilkuletni Maksymilian 
przyjechał z mamą aż z Gliwic. Chciał wziąć 
udział w orkiestrowych atrakcjach i zawiesić 
zdjęcia swoich dziadków w wielkim sercu, które 
ułożono z fotografii przyniesionych przez wnu-
ków. Na parkingu przed UŚ odbył się pokaz 
s a m o c h o d ó w 
elektrycznych  
i  r a j d o w y c h , 
e l e k t r o w n i 
w i a t r o w y c h  
i słonecznych,  
a w ambulan-
sie Regional-
nego Centrum 
Krwiodawstwa 
i Krwiolecznic-
twa w Racibo-
rzu każdy chęt-
ny mógł oddać 
krew. W akcji 
wzięło udział 70 
dawców, którzy 
oddali w sumie 
ponad 28 litrów 

krwi. Nie zabrakło też pokazów sprzętów i po-
jazdów wojskowych, policyjnych i strażackich. 
W budynku Uniwersytetu Ekonomicznego całe 
rodziny uczyły się gry na bębnach. Najmłodsi 
wykonywali maski karnawałowe, bawili się 
wspólnie z Rybkiem i Trzema Kotami podczas 
spektaklu teatru Gry i Ludzie. Budowali rakie-
ty, łowili ryby na wędkę magnetyczną i słuchali 
bajek. Były również występy przedszkolaków  
i uczniów szkoły muzycznej, przegląd kaba-
retów kół gospodyń wiejskich oraz wystawa 
rękodzieła artystycznego.

Telewizyjny, wojewódzki finał WOŚP rozpoczął się na rybnickim rynku

Najbardziej efektowną częścią wielo-
godzinnej imprezy w kampusie było 
bez wątpienia fajerwerkowo-lasero-
we „Światełko do nieba”

Jedną z gwiazd, które „zagrały” w ryb-
nickiej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy była Justyna Steczkowska
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W Rybniku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w tym roku wyjątkowo 
głośno. Po raz drugi w 21-letniej historii akcji Jurka Owsiaka miasto było gospodarzem 
jej śląskiego finału. Barwny korowód, huczna zabawa na kampusie, mnóstwo atrakcji dla 
starszych i młodszych, telewizyjne transmisje „na żywo”, to obraz dziewięciogodzinnej 
imprezy w naszym mieście. W sumie rybnicki sztab WOŚP zebrał ponad 130 tys. zł

Zagraliśmy koncertowo!



Aleksandra Kubic 
już po raz 15. brała 
udział w rybnickiej 
Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy  
i któryś rok z rzędu 
organizowała pracę 
jej sztabu, mieszczą-
cego się w Gimnazjum 
nr 1 w sąsiedztwie 
kampusu.  

Jak Pani zdaniem wypadła tegoroczna „or-
kiestra” w Rybniku?

Przede wszystkim bardzo bezpiecznie, bo wszyscy 
wolontariusze wrócili do nas cali i zdrowi. Było 
bardzo spokojnie, a teraz cały sztab leczy grypę… 
Dzięki zaangażowaniu miasta z prezydentem na 
czele, mogliśmy oglądać na scenie takie gwiazdy, 
jak zespół Myslovitz i Justyna Steczkowska. Nad-
zwyczajny był też pokaz sztucznych ogni w ramach 
„Światełka do nieba”. Oglądałam go co prawda  
z okien sztabu, ale było to coś magicznego. Każdy 
następny finał WOŚP jest bardziej dopracowany, 
zresztą my sami wciąż się uczymy. W tym roku nasz 
sztab liczył 260 wolontariuszy, którzy już o szóstej 
rano ruszyli kwestować po mieście. Bez ich zapału 
w taki mroźny dzień na pewno byśmy tyle nie zdzia-
łali. Co roku robimy wszystko, by przebić ubiegło-
roczną kwotę. W tamtym roku zebraliśmy 109 tys.,  
w tym 130 tys. zł, więc myślę, że mamy najlepszych 
wolontariuszy w Polsce. Najmłodszym z nich był  
w tym roku sześciomiesięczny Bartek, syn szefa 
sztabu Arka Klimczaka; razem z mamą dzielnie 
kwestował w centrum miasta. Najstarszym z kolei 
wolontariuszem był 39-letni Mariusz Okniński, 
którego można było spotkać w kampusie.

A jak wyglądała zawartość puszek, były nie-
spodzianki?

Jak zwykle, oprócz pieniędzy znaleźliśmy w nich 
guziki, żetony do wózków sklepowych, plastikowe 
medaliki i całą masę jednogroszówek.

Trudno nie odnieść wrażenia, że tylko w czasie 
finałów, którym towarzyszy telewizja Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w Rybniku 
naprawdę głośno…?

To prawda, że tylko finały z telewizją mają roz-
mach. Mimo, że co roku staramy się jak możemy, 
to nie jesteśmy w stanie sami zorganizować imprezy 
na miarę telewizji. Nasze możliwości organizacyjne,  
a przede wszystkim finansowe są zbyt małe. Rybnic-
cy przedsiębiorcy wspierają nas jak mogą, ale to i tak 
tylko kropla w morzu potrzeb, dlatego w ubiegłym 
roku zaprosiłam TVP Katowice do Rybnika i bar-
dzo się cieszę, że do nas zawitali. Mam nadzieję, że 
rybniczanie docenią nasze wysiłki i wsparcie, jakiego 
udzieliło nam miasto.

Rozmawiał Wacław Troszka

Pieniądze zbierali wolontariusze, poli-
cjanci, strażacy, a nawet… psy – piękne 
nowofunlandy. Do charakterystycznych 
puszek z czerwonym serduszkiem datki 
wrzucały całe rodziny – kilkuletnie dzieci, 
ich rodzice oraz seniorzy, którzy nie kryli 
radości z tego, że fundacja Owsiaka zwró-
ciła uwagę na potrzeby osób starszych. Or-
kiestrowe konto wzbogaciły także licytacje. 
Za 300 zł sprzedano koszulkę z autografem 
Adama Małysza, a za 400 zł zegarek prze-
kazany przez eurodeputowanego Bogdana 
Marcinkiewicza. Bonusem dla kupującego 
było zdjęcie z członkami Kabaretu Mło-
dych Panów, który poprowadził imprezę. 
Za największą kwotę, 4.100 zł zlicytowano 
koszulkę Roberta Lewandowskiego z au-
tografami piłkarskiej reprezentacji Polski, 
zaś kask żużlowca Tomasza Golloba poszedł  

za 2 tysiące zł. Zmarzniętych rybniczan ze 
sceny rozgrzewały muzyczne gwiazdy. Naj-
pierw zespoły: Kurczat, Popiół i Undergro-
und, potem Carrantuohill, Renata Przemyk 
i Myslovitz, (który zagrał w Rybniku rów-
nież podczas śląskiego finału w 2002 roku), 
wreszcie główna gwiazda wieczoru Justyna 
Steczkowska. Muzycy nie szczędzili sił, by 
przekazać zebranej pod sceną publiczności 
jak największą dawkę pozytywnej energii.  
O 20, podobnie jak w wielu miastach Polski, 
na kampusie rozbłysło tradycyjne „Świateł-
ko do nieba”. Rybnickie fajerwerki poja-
wiły się również w drugim programie TVP,  
z którym nasz sztab łączył się kilkukrotnie. 
Za sprawą transmisji „na żywo” można było 
zobaczyć i usłyszeć jak głośno w Rybniku gra 
orkiestra. Oj działo się, działo… 

(D), (S)

Udany, bezpieczny 
finał WOŚP

Dużym zain-
teresowaniem 
c ieszy ły  s ię 
m.in. zajęcia 
„Chemia od 
kuchni”

Liczeniem zebranych przez 
wolontariuszy do puszek 
pieniędzy zajęły się pra-
cownice rybnickiego od-
działu Banku Pekao

Kask żużlowca Tomasza 
Golloba Kabaret Mło-
dych Panów zlicytował 
za 2 tys. zł.
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Rybniczanie
W ostatnim dniu roku 2012 Rybnik liczył 135.575 stałych 

mieszkańców, o 931 mniej niż w końcu roku 2011. W naszym gro-
nie niewielką przewagę mają kobiety – rybniczanek jest 69.890, 
zaś rybniczan 65.685. Warto zauważyć, że w grupie mieszkańców 
w wieku przedprodukcyjnym, czyli do 17. roku życia, liczniejszą 
grupę stanowią jednak chłopcy, jest ich 12.467, a dziewczynek 
11.863. Rybniczan w wieku produkcyjnym, liczonym jeszcze 
od 18. do 65. roku życia jest obecnie nieco ponad 94 tys.  
Statystyczna grupa mieszkańców w wieku poprodukcyjnym liczy 
z kolei 17.203 osoby. 

Najwięcej mieszkańców wciąż liczy dzielnica Maroko-
Nowiny – 19.485, potem Niedobczyce – 12.481, Boguszowice 
Osiedle – 11.400 i Śródmieście – 8.027. Najmniej zaludnionymi 
dzielnicami pozostają Stodoły i Grabownia, liczące odpowiednio 
591 i 749 mieszkańców.

 Demografia
W 2012 roku w rybnickim USC zarejestrowano 1.595 na-

rodzin, czyli mniej niż w roku poprzednim, gdy było ich 1.632. 
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Orzepowi-

cach przyszło na świat 1.416 dzieci, o 80 mniej niż w roku 2011.
Urzędnicze statystyki odnotowały 1.458 zgonów (w 2011 – 1418). 

Śluby, jubileusze, rozwody
W ubiegłym roku zawarto 903 małżeństwa (w 2011 r. – 918). 

Niestety, w 2012 r. aż 329 związków zakończyło się rozwodem, 
czyli o 42 więcej niż rok wcześniej (w 2011 r. było ich 287). 
Gdyby ilość rozwodów odnieść do ilości zawieranych małżeństw 
w danym roku, okazałoby się, że w 2012 rozpadło się 36,4 proc. 
małżeństw (średnia w kraju to ok. 30 proc). W ubiegłym roku 
160 par świętowało złote gody, 21 małżeństw – diamentowe ju-
bileusze (60 lat pożycia), jedna para mogła pochwalić się 65-let-
nim stażem, ale rekordzistami są małżonkowie z Chwałowic 
– Hildegarda i Ryszard Zimni, którzy przeżyli wspólnie 72 lata. 

W rybnickim ratuszu odbyło się kilka „egzotycznych” ślu-
bów. Swoją przyszłość u boku Polek wybrali przedstawiciele 
Zimbabwe, Ghany i Indii, ale związki małżeńskie w Rybniku 
zawierali również obywatele Niemiec, Holandii, czy Anglii. 
Rodzime pary postawiły za to na oryginalność. 1 września, 
tuż po uroczystości w USC, pasjonat motocykli Mateusz Proć 
zabrał swoją żonę Monikę na przejażdżkę junakiem z 1958 r., 
a 13 października – Konrad Szpila i Dominika Rączka-Szpila 
odtańczyli wspólnie z przechodniami taniec „Gangnam style”. 

2012 był rokiem przestępnym – 29 lutego tylko jedna para 
zdecydowała się zawrzeć związek małżeński w rybnickim USC. 
Podobnie było z „magicznym” 12.12.2012. Kierownik urzędu 
Maria Cwenar, zwraca uwagę na tegoroczną sekwencję liczb, 
która może zainteresować narzeczonych – 11.12.13. 

Ranking imion
Jeżeli córka to oczywiście Julka; jeśli syn – koniecznie Jakub. 

Jak wynika ze statystyk Urzędu Stanu Cywilnego w Rybniku, 
to najczęściej wybierane imiona dla dzieci, które przyszły na 
świat w 2012 roku. W tej kwestii od dobrych kilku lat moda 
się nie zmienia. 

Tym razem również rodzice nie byli zbyt oryginalni i wybie-
rali dla swoich pociech 58 razy imię Julia, a 44 razy – Jakub. 
To ogólnopolska tendencja – w ubiegłym roku w naszym 
kraju urodziło się prawie 13 tys. Julii i ponad 10 tys. Jakubów.  
W 2012 w USC w Rybniku zarejestrowano też sporo Filipów 
(37), Kacprów (36) i Szymonów (31) oraz dziewczynek o imie-
niu Lena (38), Maja (37), Zuzanna (36) i Emilia (31). Rodzice 
pamiętają też o tradycyjnych imionach, nie zabrakło więc Ja-
nów (19), Franciszków (17), Maksymilianów (15) i Zofii (22). 
Do łask wrócił Ignacy (5), Bruno (4), Nikodem (7), Sara (4), 
czy Aleksandra(6), ale zarejestrowano też trzech Gracjanów, 
Kevinów i Natanów, cztery Nicole i osiem Nikoli. Z pisownią 
imion też bywa różnie. W rybnickich statystykach 2012 roku 
pojawiło się siedmiu Oliwierów, trzech Oliverów i Olivierów 
oraz jeden Oliwer. Rodzice wybierali też niecodzienne imiona. 
W ubiegłym roku na świat przyszli: Amir, Gaja, Fathi, Iryna, 
Junnosuke, Lonneke, Thi oraz Milan i Lionel (czyżby rodzice 
byli kibicami piłkarskimi?). 

W szpitalu 
Prawie 31 tysięcy pacjentów przyjął w 2012 roku Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. Kontrakt lecznicy  
z Narodowym Funduszem Zdrowia opiewał na kwotę ponad 
117 milionów zł. Nadwykonania, czyli świadczenia medyczne 
zrealizowane w liczbie przekraczającej kontraktowy limit 
zamknęły się kwotą siedmiu milionów złotych. 

W 2012 roku w WSS nr 3 funkcjonowało 20 oddziałów, 
a zatrudnionych było niemal 230 lekarzy z różnym stażem  
i na różnego rodzaju umowach. Najbardziej obleganymi przez 
pacjentów były oddziały: wewnętrzne, neurologii oraz chirurgii: 
ogólnej i naczyniowej oraz urazowo-ortopedycznej. Sporo 
chorych przyjął również oddział onkologiczny. Mimo kolej-
nego trudnego dla szpitala roku, udało się wyposażyć lecznicę  
w nowoczesny sprzęt. Dzięki niemal półmilionowej dotacji ze 
śląskiego urzędu marszałkowskiego nową aparaturę dostarczo-
no na oddział noworodków i wcześniaków. Z ministerialnego 
programu „Polkard” zakupiono wart 180 tys. zł kardiologiczny 
aparat USG, a za sprawą Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej w Jastrzębiu Zdroju szpital wzbogacił się o warte 120 
tys. zł. urządzenie do rozbijania kamieni w układzie moczowym 
wykorzystywane na oddziale urologii. W ubiegłym roku szpital 
otrzymał również pozytywną odpowiedź od urzędu marszał-
kowskiego na złożony tu wniosek o środki mające unowocze-
śnić przestarzałą już sieć informatyczną. Szpitalne statystyki  
za 2012 rok odnotowały również zgony 813 pacjentów. 

Samochody
W ostatnim dniu 2012 roku w naszym mieście były zare-

jestrowane łącznie 89.942 pojazdy, w tym 53.042 samochody 
osobowe, 6.505 ciężarówek, 254 autobusy, 1.862 motocykle  
i 3.908 motorowerów i skuterów. W ciągu roku liczba zareje-
strowanych osobówek, wzrosła o 7.212 sztuk, bo w ostatnim 
dniu 2011 roku było ich 45.830. W ciągu całego minionego roku  
w Rybniku zarejestrowano 9.349 pojazdów, w tym 1.893 fabrycz-
nie nowe. Najwięcej – 7.106 zarejestrowano samochodów oso-
bowych (o 918 mniej niż w 2011 roku). Zarejestrowano też 716 

ciężarowych, 20 autobusów, 448 motocykli i 471 motorowery. 
Jeśli chodzi o marki rejestrowanych w ubiegłym roku samo-
chodów osobowych to zdecydowany prym wiodły w Rybniku 
volkswageny, których przybyło tu 1.066, kolejne popularne 
marki to fiat – 762, opel – 754 i ford – 672, a dalej renault – 592, 
audi – 463, peugeot – 407, honda – 296, skoda – 272 BMW – 260, 
toyota – 237, citroen – 207, suzuki – 202, seat – 172, nissan – 162, 
hyundai – 144, chevrolet – 142, mitsubishi –102, volvo – 79, alfa 
romeo – 69 i dacia – 55. Zarejestrowano też 262 mercedesy i 7 
lexusów. Samochód osobowy o największej pojemności silnika 
to buick riviera – 7.456 cm3. W rejestrach magistratu jest też 46 
samochodów zabytkowych z żółtymi tablicami rejestracyjnymi.

Sprzedaż mieszkań i działek
W ubiegłym roku miasto sprzedało dotychczasowym na-

jemcom 70 mieszkań (z bonifikatami) za łączną kwotę 1.128 
mln zł. Za najtańsze zapłacono 3,5 tys. zł; za najdroższe 49,3 
tys. zł. Najmniejsze z nich miało niespełna 26 m2, a największe 
85,8 m2. Sześć kolejny mieszkań (wolnych) sprzedano w drodze 
przetargu.

W roku 2011 sprzedano 91 mieszkań; w 2010 – 184;  
w 2009 – 158, w 2008 – 246, a np. w 2006 roku – 416. Co ciekawe, 
wcześniej, w latach 1990-2005 sprzedano 427 mieszkań.

Magistrat spieniężył też w 2012 roku 12 lokali użytkowych, 
w tym cztery lokale medyczne oraz 32 garaże, w tym 29 bez-
przetargowo. Sprzedano również 33 nieruchomości gruntowe 
niezabudowane o łącznej powierzchni 7,2 hektara (11 z nich  
w drodze bezprzetargowej) oraz siedem działek zabudowanych 
o łącznej powierzchni 0,82 hektara (jedna bez przetargu).

Podróże z promilami 
W ciągu 12 miesięcy minionego roku 278 osób trafiło  

z Rybnika do izby wytrzeźwień (307 w roku 2011). Do końca 
maja 107 „ululanych” odwieziono do izby w Bielsku-Białej. 
W trakcie kolejnych siedmiu miesięcy 171 osób zawieziono 
do tyskiego przybytku dla trzeźwiejących. Przypominamy,  
że od początku tego roku osoby z ciężkimi promilami podróżują 
samochodami straży miejskiej bądź policji do Chorzowa.

Rok 2012 w liczbach
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Budownictwo
Wydział architektury magistratu wydał w ubiegłym roku 212 

pozwoleń na wybudowanie 222 budynków jednorodzinnych. 
Dla porównania, w roku 2011 takich pozwoleń wydano 241. 

205 pozwoleń na budowę tyluż budynków otrzymały w 2012 
roku osoby prywatne. Deweloperzy otrzymali siedem pozwoleń 
na budowę 17 budynków jednorodzinnych. Wydano również 
pozwolenia na wybudowanie trzech budynków z dwoma miesz-
kaniami i trzy pozwolenia na budowę pięciu w sumie budynków, 
w których będą w sumie 32 mieszkania.  

Miejska „architektura” zezwoliła też na wybudowanie trzech 
budynków biurowych, 17 handlowo-usługowych, 21 garaży, 
pięciu przemysłowo-magazynowych i jednego kościoła – pod 
wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej, vis-à-vis osiedla Wrę-
bowa w Niedobczycach.

Ogrodnictwo
Pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej w ciągu roku wysa-

dzili do gruntu: 88.093 rośliny rabatowe, 13.060 cebul roślin 
ozdobnych, 564 byliny, 5.491 krzewów ozdobnych, 3.610 róż 
okrywowych i 273 ozdobne drzewa. Popularna „Zieleń Miejska” 
zakupiła też 100 przenośnych ławek (po 50 na rynek i kampus) 

oraz 29 stałych ławek parkowych. Doposażono również 11 
placów zabaw usytuowanych m.in. w parkach i na terenie zie-
leńców. Dbając o parki i skwery, a niektóre z nich urządzając 
na nowo, pracownicy ZZM zużyli m.in.: 397 ton piasku, 29 
ton ziemi urodzajnej i 110 ton tłucznia budowlanego, a także 
1.244 worki kory i 140 worków torfu oraz 1.700 m2 trawy z rolki. 
Miejscy ogrodnicy dokarmiali też zimą ptaki, na co zużyli 150 
kg słonecznika i 263 tzw. ptasie pyzy. Plewiąc i porządkując 
parki i zieleńce zużyli też 41.940 worków na odpady komunalne.

Zimowe utrzymanie dróg
Ubiegłoroczne zimy były bardzo pracowite dla Rybnickich 

Służb Komunalnych. W 2012 roku pługopiaskarki odśnieżyły 
w sumie 115.692 m kw. dróg, podczas gdy w roku 2011 tylko 
53.790 m kw. Podobnie wygląda porównanie ilości soli drogowej 
użytej do „zwalczania śliskości na jezdniach i chodnikach”:  2.455 
ton w roku 2012 i tylko 837 w roku 2011. Najwięcej drogowcy 
napracowali się na początku ubiegłego roku, gdy wysypali na 
zaśnieżone drogi 1.805 ton soli. W końcu roku, czyli na początku 
zimy 2012/2013 zużyli jej tylko 610 ton. 

Autobusy
111 autobusów komunikacji miejskiej (siedmiu przewoźni-

ków), którą organizuje Zarząd Transportu Zbiorowego obsługi-
wało 40 linii i dodatkowo dwie linie nocne. W ciągu minionego 
roku autobusy te wykonały 5,35 mln wozokilometrów, z czego 
295.625 wozokilometrów to przewozy szkolne (w 2011 – 5,08 
mln wozokilometrów). Elektroniczny system pobierania opłat 
odnotował nieco ponad 7,70 mln pasażerów (7,66 mln w roku 
2012), ale liczba ta nie uwzględnia osób korzystających z dar-
mowych przejazdów. W całym 2012 roku ujawniono, o zgrozo, 
15.514 przypadków jazdy bez ważnego biletu. To, niestety, 
wyraźny wzrost w stosunku do roku wcześniejszego, kiedy takich 
przypadków było 14.861.

ZGM
Rok 2012 był kolejnym, w którym spadła liczba mieszkań 

komunalnych, którymi zawiaduje miejski Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej; na koniec roku było ich 4.781, a rok wcześniej 
jeszcze 4.898. Wzrosła natomiast liczba mieszkań socjalnych  
z 347 w roku 2011 do 378 w roku ubiegłym. W ubiegłym roku 
zweryfikowano 512 wniosków o miejskie mieszkanie; pozytywnie 
rozpatrzono 247 z nich, a mieszkań przyznano 96, o sześć więcej 
niż w 2011. Odnotowano też 48 przypadków zamiany mieszkań. 

Łączna wartość naliczonego w ciągu 12 miesięcy czynszu 
wyniosła ponad 25 mln 289 tys. zł, ale wpłaty lokatorów wyniosły 
tylko 24 mln 113 tys. zł. 

Od kwietnia do końca roku (wcześniej nie było takiej możli-
wości) dłużnicy wykonujący zazwyczaj proste prace porządkowe 
wokół budynków odpracowali łącznie nieco ponad 187 tys. zł. 
Zdecydowanie wzrosła aktywność i skuteczność komorników, 
którzy w u biegłym roku wpłacili na konto ZGM-u 1 mln 237 
tys. zł odzyskanych należności, podczas, gdy w roku 2011 mniej 
niż połowę tej kwoty, dokładnie 511 tys. 100 zł.

Kryminalnie
Według statystyk policyjnych, w ubiegłym roku na terenie 

Rybnika popełniono 5409 przestępstw (5569 w roku 2011); 
3813 kryminalnych (3989); 925 gospodarczych (861), 548 
narkotykowych (493). Zdecydowanie najwięcej było kradzieży 
mienia – 1123 (1105). Wykrywalność sprawców przestępstw 
wzrosła generalnie o 0,6 proc. Wzrosła ona w przypadku 
przestępstw kryminalnych i drogowych, ale spadła o 4 proc.  
w przypadku przestępstw gospodarczych i o 0,7 proc. w przy-
padku przestępstw narkotykowych. 

Na rybnickich drogach odnotowano w ubiegłym roku 86 
wypadków, w których zginęły trzy osoby, a 108 zostało rannych. 
Odnotowano też 1.170 kolizji. W 2011 wypadków również było 
86, ale zginęło w nich aż osiem osób. 

42 osoby targnęły się w ubiegłym roku na swoje życie, ale nie 
wszystkie próby były skuteczne. W roku 2011 życie odebrało 
sobie 25 osób.

Magistrat
W ostatnim dniu minionego roku w urzędzie miasta pracowało 

387 osób, o dwie więcej niż na koniec roku 2011. W ciągu całego 
roku 2012 do magistratu, nie licząc poczty elektronicznej, wpłynęło 
112.624 pisma i listy. To aż o 7.998 więcej niż w roku 2011. Jeszcze 
więcej urzędowej korespondencji dostarczyli do instytucji, firm 
i mieszkańców gońcy magistratu – 181.773. Coraz więcej osób 
kontaktuje się z urzędnikami za pośrednictwem internetu. Od 
2009 roku strona internetowa magistrackiego Biuletynu Informacji 
Publicznej, czyli popularnego BIP-u odnotowała ponad 445 tys. 
wejść. Stale wzrasta również liczba abonentów miejskiego serwisu 
sms-owego . Pod koniec minionego roku było ich już 3.733. 

Pomoc społeczna
W minionym roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku 

udzielił pomocy finansowej 3.714 osobom samotnym bądź ro-
dzinom. Zasiłki celowe (w sumie ponad 1,6 mln zł) wypłacono 
1.916 osobom i rodzinom. Zasiłki z tytułu zdarzenia losowego (w 
sumie 30 tys. zł) otrzymało osiem osób. Zasiłki stałe (1,2 mln zł) 
wypłacono 389 osobom bądź rodzinom. Po dwóch letnich grado-
biciach 24 osoby otrzymały z dotacji z budżetu państwa „zasiłek 
z tytułu zdarzenia klęskowego” o łącznej wartości 152,5 tys. zł.

Skierowania do schronisk w Niewiadomiu, Przegędzy i w 
Raciborzu otrzymały w ubiegłym roku 134 osoby; byli to głównie 
bezdomni mężczyźni, ale również matki z dziećmi, które nie 
miały się gdzie podziać. Za pobyt mieszkańców w schroniskach 
OPS zapłacił w ubiegłym roku ponad 371 tys. zł. Kolejne 32 
tys. zł zapłacono za 14 rybniczan, którzy w ciągu 2012 roku 
przebywali w schroniskach poza Rybnikiem.

W ramach rządowego programu dożywianiem objęto 3.843 
osoby (750 tys. zł z państwowej dotacji + 500 tys. zł z budżetu 
OPS-u). Z darmowych obiadów w przedszkolach i szkołach 
korzystało 494 przedszkolaków i 944 uczniów, a zasiłki na 
dożywianie wypłacono 1.096 osobom. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku sfinansował pogrzeby 17 
osób bezdomnych i nieposiadających rodzin. Prawie 4,8 mln zł OPS 
wydał też na dodatki mieszkaniowe, które wypłacono 19.428 razy. 

W Miejskim Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej na 
bieżąco przebywa 150 osób. W ubiegłym roku 35 podopiecznych 
placówki zmarło i w ich miejsce przyjęto kolejnych 35 osób. W 
kolejce na miejsce czeka blisko 30 osób.

Woda i kanalizacja
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku 

sprzedało w ubiegłym roku w samym Rybniku 4,87 mln m3 wody, 
o 71,6 tys. m3 mniej niż w roku 2011 (stała spadkowa tendencja). 
W skali całego przedsiębiorstwa dostarczono odbiorcom prawie 
5,2 mln m3  wody; odebrano też ponad 4,5 mln m3 ścieków. 

11,5 mln zł wydały w ubiegłym roku rybnickie „Wodociągi” 
na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej. Za te pieniądze m.in. zbudowano 15 km nowych 
wodociągów i 10 km kanalizacji sanitarnej. 

OSP
W ubiegłym roku działające w rybnickich dzielnicach ochotnicze 

straże pożarne wyjeżdżały do akcji ratunkowych 604 razy; tylko 
w 321 przypadkach były to pożary, w pozostałych podtopienia, 
złamane drzewa czy wypadki samochodowe. Za udział w akcjach 
ratunkowych, a także w specjalistycznych szkoleniach prowadzo-
nych przez zawodową straż pożarną urząd miasta wypłacił stra-
żakom-ochotnikom tzw. ekwiwalent o łącznej wartości 40.196 zł.

 (WaT), (S), (D)



W fotograficznym skrócie

W maseczkach na twarzach i z transparentami „Palisz śmieci, 
śmierć przyleci”, 9 stycznia, przyszli na rynek uczniowie Gimna-
zjum Społecznego i przedstawiciele rybnickiej fundacji „Miasto dla 
mieszkańców”. Happening w ramach kampanii „Kochasz dzieci, nie 
pal śmieci – palenie śmieci zabija” miał przypomnieć mieszkańcom 
o zakazie palenia śmieci w piecach. Młodzi ludzie zwracali uwagę 
na przedostające się do powietrza toksyczne substancje, które 
wywołują alergie, choroby układu oddechowego, nowotwory i są 
szczególnie szkodliwe dla dzieci. Apele nie są bezpodstawne, bo 
dymy wciąż spowijają Rybnik. — Postanowiliśmy działać – nie pyta-
my, co miasto może zrobić w tej sprawie, ale co my możemy zrobić 
dla poprawy stanu powietrza, bo wszystko zależy od nas i tego, 
co spalamy w piecach — mówiła Monika Krakowczyk-Piotrowska, 
radna i szefowa działającej od stycznia fundacji „Miasto dla miesz-
kańców”. — Uczniowie sami zasygnalizowali nam, że dostrzegają 
ten problem — dodaje Justyna Fritz, nauczycielka z Gimnazjum 
Społecznego, które kładzie spory nacisk na edukację proekologicz-
ną. Gimnazjaliści przygotowali transparenty, fundacja – ulotki, a 
happening poprowadzili członkowie kabaretu Noł Nejm Marek Żyła 
i Rafał Soliński. Uczniowie ankietowali też przechodniów. — Na tej 
podstawie dowiemy się, gdzie zadymienie nie pozwala wieczorem 

na otwarcie okna — tłumaczy Jolanta Fritz. 

Styczeń to już tradycyjnie miesiąc studniówek.  
19 stycznia bardzo tradycyjna studniówka odbyła się, jak co roku 
w Liceum Sióstr Urszulanek. W całym mieście to już ostatnia szko-
ła organizująca tę wyjątkową zabawę przyszłych maturzystów  
w murach szkoły, a nie w domu przyjęć czy innym lokalu. Zgodnie 
ze szkolną tradycją uczniowie bawią się w sali gimnastycznej, która 
na tę jedną noc zyskuje niepowtarzalny wystrój, przygotowywany 
przez samych uczniów. Przed rokiem był chiński ogród i równie 
chiński smok. W tym roku licealistki i licealiści bawili się na tle 
nocnego nieba, gwiazd i księżyca.

Studniówka urszulańska ma jeszcze jeden wielki plus – tradycyj-
nego poloneza tańczą tam wszyscy maturzyści, co w przypadku 
studniówek odbywających się poza murami szkoły wcale nie jest 
regułą, a jak tu podejść do matury skoro nie odtańczyło się stud-
niówkowego poloneza?

Od początku stycznia przedszkolaki z Orzepowic uczęsz-
czają do nowego przedszkola „Bajkowa łąka” urządzonego na par-
terze dawnej szkoły medycznej przy ul. Borki. Przedszkole dołączyło 
do działającej tam już od początku roku szkolnego podstawówki, 
wespół z którą tworzy zespół szkolno-przedszkolny. Od września 
uczyły się tam już najstarsze przedszkolaki, czyli sześciolatki, teraz 
dołączyły cztery młodsze grupy. W sumie z placówki korzysta grupa 
125 dzieci. Za blisko milion złotych przedszkolakom urządzono 
jasne przestronne sale, łazienki i szatnię. Dobudowano też osobne 
wejście z podjazdem dla wózków; wkrótce ma też powstać nowy 
plac zabaw. Przedszkole posiada też wewnętrzny system łączności, 
dzięki któremu nie sposób wejść do niego niezauważonym. Dotych-
czasową siedzibę przedszkola – wiekowy budynek w sąsiedztwie 
starej remizy OSP przy ul. Łącznej magistrat chce wydzierżawić w 
drodze przetargu. Idealnie dla miasta było by, gdyby wydzierżawił 
je ktoś, kto urządziłby tam np. niepubliczne przedszkole.

Zapomniane rybnickie nekropolie były tematem kolejnego 
spaceru zorganizowanego w ramach akcji „Przewodnik czeka…  
w Rybniku”. Wędrówkę po mieście tradycyjnie przygotował rybnicki 
oddział PTTK i wydział promocji i informacji urzędu miasta. Niemal 
siedemdziesiąt osób ruszyło w niedzielę, 20 stycznia z ul. 3 Maja na 
czwarty już, wspólny spacer, który tym razem prowadził śladami 
zapomnianych rybnickich nekropolii. Rybniczanie pod przewodnic-
twem Piotra Polaka odwiedzili dawny kirkut przy ul. Wieniawskiego 
oraz cmentarz ewangelicki przy ul. Klasztornej. Trasa prowadziła 
także ulicami: Korfantego i Kościelną przez parking przy ul. Brud-
nioka na „stary cmentarz”, a następnie ul. Gliwicką obok kamienia 
przy wieży ciśnień do pomnika pomordowanych w czasie Marszu 
Śmierci i na dawny cmentarz pacjentów szpitala psychiatrycznego 
w lesie nad Rudą. Kolejny spacer poświęcony wyzwoleniu Rybnika 

zaplanowano na marzec. 
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W fotograficznym skrócie

Strażacy ochotnicy podsumowali miniony rok. 15 stycznia w re-
mizie w Kłokocinie odbyło się zebranie plenarne zarządu miejskiego 
OSP, który tworzą prezesi i naczelnicy straży dzielnicowych. Adam 
Fudali, prezydent Rybnika, dziękując strażakom za ofiarną służbę 
zwrócił uwagę, że ilość ich wyjazdów do akcji świadczy o tym, że 
są dobrze zorganizowani i dobrze wyposażeni, ale zaznaczył też, 
że zaczyna się trudny okres dla samorządowych finansów, co za-
pewne przełoży się na współpracę miasta z takimi organizacjami 
jak ochotnicze straże pożarne. 

Za udział w akcjach i szkoleniach organizowanych przez zawo-
dową straż miasto wypłaca ochotnikom godzinowy ekwiwalent w 
wysokości 8 zł. W czasie dyskusji padła propozycja, by od 2014 r . 
podnieść go do 12 zł, ale w głosowaniu większość strażaków gło-
sowała przeciw tej propozycji, wychodząc z założenia, że będzie 
lepiej, jeśli miasto przeznaczy te pieniądze na doposażenie kolejnych 
jednostek. W niektórych z nich nawet pieniądze z ekwiwalentu 
ochotnicy przeznaczają na zakup specjalistycznego sprzętu.  

W Rybniku działa 13 dzielnicowych jednostek OSP, pięć z nich 
należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ubiegłym 
roku ochotnicy brali udział w 604 akcjach, 321 z nich to pożary.

17 i 18 stycznia w magistracie urzędowali pracownicy rybnic-
kiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy od po-
czątku roku w czasie wizyt w urzędach, instytucjach i zakładach 
pracy zakładają ich pracownikom osobiste profile na ZUS-owskiej 
Platformie Usług Elektronicznych, która bardzo ułatwia kontakt z 
państwowym ubezpieczycielem. Jak zapewnia Beata Kopczyńska, 
rzecznik prasowy rybnickiego ZUS-u, platforma ułatwia załatwienie 
bez wychodzenia z domu większości spraw związanych z ubezpie-
czeniami. Pozwala ona też obserwować swoje konto emerytalne 
i umówić się na konkretną godzinę na wizytę w siedzibie ZUS-u.

W ciągu dwóch dniówek spędzonych w urzędzie miasta przed-
stawiciele zakładu ubezpieczeń założyli 235 osobistych profili. Za 
sobą mają również podobną wizytę w urzędzie skarbowym. Osoby 
zainteresowane podobnymi wizytami powinny dzwonić pod numer 

tel. 32 4391 161.

17 stycznia prezydent Adam Fudali przedstawił przewodniczą-
cym rad i zarządów dzielnic budżet miasta na 2013 rok. Pierwsze  
w tym roku spotkanie z cyklu „Popołudnie z dzielnicami”, poświę-
cone było finansom, co nie znaczy, że zabrakło innych tematów. 
Michał Śmigielski mówił o koncepcji rewitalizacji ul. Sobieskiego 
i Powstańców, Joanna Kryszczyszyn o spodziewanym boomie  
w przedszkolach, Ewa Ryszka o budżecie partycypacyjnym i kierma-
szu wielkanocnym, a Janusz Koper o nowych rondach na Żorskiej 
i ustawie śmieciowej. Dzielnicowi samorządowcy poruszyli m.in. 
temat montażu liczników na sygnalizatorach świetlnych, zalewania 
posesji przy ul. Poremby i Dudka w Kamieniu i braku kanalizacji  
w Chwałęcicach. Z kolei szef RD z Kłokocina dzielił się wrażeniami 
z budowy sieci w swojej dzielnicy. — Czekamy na drugi etap robót. 
Oby było tak, jak do tej pory — mówił Zygmunt Kula, przewodni-
czący zarządu. Uczestnicy chwalili też sposób odśnieżania rybnickich 
dróg w porównaniu z innymi miastami w regionie. Zastrzeżenia 
mieli jedynie do stanu bocznych ulic. — Uwagi na ten temat należy 
zgłaszać do dyspozytora Rybnickich Służb Komunalnych. Takie są 

zasady — wyjaśnił Janusz Koper. 
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18 stycznia w ratuszu na rynku, w siedzibie Muzeum w Rybniku 
odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie Izby Przemysłowo-
Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. W czasie jego 
części oficjalnej prezydent Adam Fudali oraz prezes izby Andrzej 
Żylak wręczyli honorowe medale izby szefom i właścicielom firm 
obchodzących w ubiegłym roku okrągłe jubileusze. Medal z okazji 
40-lecia elektrowni Rybnik (obecnie EDF Rybnik) odebrał jej ustę-
pujący,  wieloletni prezes Jerzy Chachuła. Wyróżnienia te odebrali 
też przedstawiciele 12 innych podmiotów. Najwięcej, bo aż siedmiu  
z nich z okazji 20-lecie spółek i zakładów. Z kolei statuetki Piramid 
Wiedzy, Fachowości i Przyjaźni „Ślonsko Hołda – Charlotte” trafiły 
do dyrektorów dwóch rybnickich kopalń Chwałowice i Jankowice, 
czyli do Marka Budzińskiego i Stanisława Konska. 

W spotkaniu wziął również udział wicewojewoda Piotr Spyra, 
który przedsiębiorcom i rzemieślnikom wręczył odznaczenia pań-

stwowe.
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To ratowniczo-gaśnicza scania P400 z napę-
dem na cztery koła i zbiornikiem na 5 tys. litrów 
wody. Na jej wyposażeniu znajdują się również  
zestawy do ratownictwa medycznego i tech-
nicznego. Ten ostatni, na który składają się 
m.in. różnego rodzaju hydrauliczne rozpieraki 
i nożyce jest najczęściej wykorzystywany w czas 
interwencji po wypadkach samochodowych. 
Warto pamiętać, że Kłokocin to jedyna dziel-
nica Rybnika, którą przecina nitka autostrady. 
Do tej pory druhowie z OSP Kłokocin tam nie 
interweniowali, bo nie mieli odpowiedniego 
sprzętu; teraz mają i to ten z najwyższej półki. 
Teraz z pomocą nowej scanii będą mogli i gasić 
pożary lasu, i pomagać ofiarom wypadków na 
autostradzie, a do tej pory zajmowali się głów-
nie „zagrożeniami miejscowymi”, usuwając 
m.in. skutki letnich nawałnic. Każdego roku 
do akcji wyjeżdżali dotąd 60, 70 razy. 

Ochotnicza straż w Kłokocinie powstała 
w 1952 roku. Obecnie skupia 55 członków. 
25 z nich przeszło specjalistyczne szkolenie  
i jest gotowych wyruszyć na akcję ratunkową  
o każdej porze dnia i nocy, a to ważne, bo OSP 
Kłokocin od 1995 roku należy do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. Samochód wraz 

z wyposażeniem kosztował prawie 755 tys. zł.  
Na jego zakup wydano blisko 455 tys. zł pocho-
dzących z budżetu miasta oraz po 150 tys. zł  
przekazanych przez Zarząd Wojewódzki 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  

w Katowicach (z pieniędzy Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej) i pochodzących z budżetu Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dostawcę 
samochodu wyłoniono w przetargu, którego 
przebieg nadzorowali specjaliści z magistrac-
kiego wydziałów: zamówień publicznych oraz 
zarządzania kryzysowego. Z kolei parametry 
techniczne „zamawianego samochodu” uzgod-
niono z fachowcami z rybnickiej, państwowej 
straży pożarnej. 

(WaT)

Firma działająca nie dla zysku, a dla spo-
łecznej misji. Brzmi utopijnie? Niekoniecznie. 
Sektor tzw. ekonomii społecznej prężnie 
rozwija się w Zachodniej Europie. W naszym 
regionie może być podobnie, taki przynaj-
mniej cel stawiają sobie partnerzy projektu 
„Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu 
Zachodniego”.   

Do wydania są prawie 4 mln zł. To jedna z najwięk-
szych unijnych dotacji w subregionie. Projekt wyróżnia 
się nie tylko budżetem, ale i czasem realizacji – 33 
miesiące, do lipca 2015 i unikatowym partnerstwem. 
Liderem projektu jest organizacja pozarządowa – 
rybnickie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, 
a partnerami Rybnik, Żory i Jastrzębie oraz powiaty: 
raciborski, rybnicki i wodzisławski. Adresatami są 
przedsiębiorstwa społeczne, czyli firmy, które mają 
społeczną misję. To w nich pracę mogą znaleźć 
niepełnosprawni, opuszczający więzienia, osoby po 
terapii związanej z uzależnieniem czy długotrwale 
bezrobotni. — Przedsiębiorstwo społeczne może 
przybierać różne formy. Może to być organizacja poza-
rządowa, spółdzielnia socjalna, czy zakład aktywności 
zawodowej. Zasadniczą cechą takiego przedsiębiorstwa 
jest cel społeczny, np. likwidacja bezrobocia na danym 
obszarze lub w danej grupie społecznej — tłumaczy Ju-
styna Szyndler, doradca w projekcie. Tak było z grupą 

matek po urlopie macierzyńskim, które miały problem 
z powrotem na rynek pracy. Założyły więc spółdzielnię 
socjalną i sprzedają swoje rękodzieło. Inny przykład: 
pensjonat „U Pana Cogito” w Krakowie, który zatrud-
nia osoby z chorobami psychicznymi, umożliwiając 
im zarówno pracę, jak i rehabilitację. Jak przekonuje 
Piotr Masłowski, dyrektor Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych, przedsiębiorstwa społeczne wiele usług 
są w stanie wykonać taniej i lepiej. Radzą sobie, bo 
pracownicy bardziej angażują się w swoją pracę, a poza 
tym, przedsiębiorcy społeczni mogą liczyć na różne 
formy wsparcia. Tak będzie również w przypadku tego 
projektu. — Będziemy wspierać już istniejące podmioty 
ekonomii społecznej, czyli organizacje, stowarzyszenia 
i fundacje, ale też osoby fizyczne, które chciałyby taką 
działalność podjąć. Doradcy pomogą im w prowadze-
niu księgowości i przybliżą przepisy prawa, specjaliści 
od marketingu poradzą, jak wypromować produkt lub 
usługę, a doradcy biznesowi wskażą, gdzie znaleźć środki 
na działalność — mówi Sonia Lenarczyk, koordyna-
torka projektu. We wszystkich miastach partnerskich 
odbędą się szkolenia, organizacje będą się promować 
na targach (w Rybniku – dwa razy w roku), a dwóch 
animatorów współpracować będzie z instytucjami 
samorządowymi, urzędami pracy i ośrodkami pomocy 
społecznej. Ponadto osoby, które zdecydują się założyć 
spółdzielnię socjalną będą mogły liczyć na 100 tys. zł  

dofinansowania. — Przez pół roku każdy członek 
spółdzielni będzie również dostawać minimalną pensję. 
Specjaliści pomogą im napisać biznes plan, ułatwią 
wybór formy działalności, a indywidualny opiekun 
przeprowadzi przez gąszcz przepisów i księgowych niu-
ansów, by nie polegli już na samym starcie — mówiła 
Lenarczyk, podczas konferencji, jaka odbyła się 8 
stycznia w Starostwie Powiatowym w Rybniku. — Może 
uda się nam zdopingować, jak najwięcej osób do zakła-
dania firm — zastanawia się starosta rybnicki Damian 
Mrowiec, który mówił o doświadczeniu CRIS-u gwa-
rantującym, że projekt zostanie dobrze zrealizowany. 
W jego ramach powstał już portal kooperatywa.com.
pl, gdzie osoby zainteresowane mogą pogłębić wiedzę 
z zakresu ekonomii społecznej i poszukać ciekawych 
pomysłów na swoje przedsiębiorstwo. — W samym 
Rybniku zarejestrowane są 303 organizacje pozarządo-
we – stowarzyszenia i fundacje; w subregionie jest ich 
ok. 1000. Będziemy im pomagać w wielu dziedzinach, 
ale chcemy im uświadomić, że urząd miasta nie jest 
jedynym miejscem, z którego mogą pozyskiwać środki, 
a konkurs grantowy – jedynym źródłem finansowania 
ich działalności. Niemal każdy z tych podmiotów może 
prowadzić również sprzedaż, która pozwoli mu unieza-
leżnić się od samorządu, a samorządowi da finansowy 
oddech — podsumowuje Piotr Masłowski. 

(S)

Inkubator z pomysłami

Strażacy na autostradzie
— To nasz samochód na koniec świata — mówią z uśmiechem strażacy ochotnicy  

z Kłokocina, którzy 21 grudnia, w dniu, w którym co niektórzy spodziewali się 
końca świata, odebrali swój nowy wóz bojowy; wóz jakiego może im zazdrościć 
niejedna zawodowa jednostka.

Dzięki pomocy finansowej miasta strażacy z Kłokocina mają do dyspozycji jeden z najlepszych wozów bojowych w regionie; stoją od lewej 
Józef Sorychta, prezes Zarządu Miejskiego OSP i strażacy-ochotnicy z Kłokocina: ratownik Michał Zniszczoł, wiceprezes OSP Henryk Szymura 
i prezes Marek Zniszczoł
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Lew, czarownica i rybniccy uczniowie 
12 grudnia w Szkole Podstawowej nr 6 w Zamy-

słowie odbył się IV Miejski Konkurs Literacko-Infor-
matyczny „Bohater literacki w adaptacji filmowej”. 

Konkurs sprawdzał znajomość lektur: „Opowieść 
Wigilijna”, „Lew, Czarownica i stara szafa” i „Chłopcy 
z Placu Broni” oraz ich adaptacji filmowych, a także 
umiejętność pracy z komputerem (uczniowie tworzyli 
tytułową stronę książki „Chłopcy z Placu Broni”). Każda 
drużyna przygotowała również pracę plastyczną „Bo-
hater literacki w oczach dziecka”. W konkursie wzięło 
udział dziesięć reprezentacji rybnickich szkół. Zwycię-

żyła Szkoła Podstawowa nr 3 z Paruszowca-Piasków 
(opiekun: Ewa Zimnol). Na kolejnych miejscach znalazły 
się podstawówki nr 34 (op. Barbara Kunecka, Ewa Ru-
sinek) i 35 (Danuta Stachowicz, Ewa Rozińska). Wśród 
członków jury był Mateusz Banaszkiewicz z Kabaretu 
Młodych Panów, który opowiadał uczestnikom o roli 
muzyki, doborze tekstów i pomysłach na sceniczne 
występy, a uczennica zamysłowskiej szkoły, laureatka 
rybnickiego konkursu talentów „Pokaż co potrafisz” 
Magdalena Szweter, dała popis swoich umiejętności 
tanecznych.  

Noc iluzji
Z 7 na 8 grudnia w II LO odbył się III nocny mara-

ton filmowy. Tematem była iluzja. Młodzież obejrzała 
animowane „Miasteczko Halloween” oraz filmy „Pre-
stiż”, „Parnassus” i „Iluzjonista”. — Mogliśmy zagłębić 
się w świat marzeń, iluzji i magii — mówili uczestnicy 

maratonu, chwaląc dobór filmów. Po każdym seansie 
uważni widzowie mogli wziąć udział w konkursie, 
dotyczącym obejrzanego filmu. Nagrodami były filmy 
DVD. — Mamy nadzieję, że nocne maratony staną się 
tradycją naszego liceum — zachęca Anna Jodłowska, 
uczennica IIIB. Imprezę zorganizowały nauczycielki 
Anna Drozd i Katarzyna Talarek.

Pojechał do Brukseli i wygrał!
Daniel Brachman z I LO im. Powstańców Śl. zajął 

pierwsze miejsce w ogólnopolskich eliminacjach Eu-
ropejskiej Olimpiady Społeczno-Prawnej i pojechał 

na finał do Brukseli, gdzie również okazał się naj-
lepszy. W interdyscyplinarnej olimpiadzie uczestniczyło 
188 uczniów z całego kraju, którzy napisali pracę kon-
kursową w formie eseju o tematyce społeczno-prawnej.  
Do ogólnopolskiego finału przeprowadzonego 12 i 13 
grudnia na wydziale prawa Europejskiej Wyższej Szkoły 
Prawa i Administracji w Warszawie, zakwalifikowano 
47 autorów najlepszych prac, z których dziesięciu na 
podstawie testu i egzaminu ustnego uzyskało status 
finalistów olimpiady i awansowało do etapu bruksel-
skiego. W Warszawie najlepszy był Daniel, który zdobył 
też pierwsze miejsce w brukselskim finale olimpiady, jaki 
odbył się 13-14 stycznia. Daniel miał okazję zwiedzić 
Brukselę i instytucje Unii Europejskiej. Opiekunem 
olimpijczyka jest nauczyciel historii Rafał Morawiec.

Rekordowy Rykomat 
Po raz pierwszy w historii zwycięzca Rybnickiego 

Konkursu Matematycznego „Rykomat” w Społecznej 
Szkole Podstawowej był bezbłędny. 7 grudnia do roz-
wiązywania zadań usiadło 50 szóstoklasistów z całego 

województwa. Test składający się z 25 zadań związany 
był z ubiegłorocznymi piłkarskimi mistrzostwami Euro-
py. Tomasz Kozłowski z ZS-P nr 5 zdobył maksymalną 
liczbę 35 punktów i uzyskał trzyletnie stypendium na-
ukowe w Społecznym Gimnazjum, ufundowane przez 
Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice – Dzieciom”. II  
i III miejsca również przypadły uczniom rybnickich 
szkół: Mateuszowi Wojtyńskiemu (SP nr 21) i Michałowi 
Motyce (SP nr 3).

Nadzieja dla gimnazjalistki
Angelika Postawka, uczennica Gimnazjum nr 4  

w Rybnickiej Kuźni, zaśpiewała utwór „I won’t let go” 
Rascala Flatts’a i otrzymała wyróżnienie drugiego 
stopnia w konkursie wokalnym Hope Festival 2012  
w Dąbrowie Górniczej. W listopadowym finale wystą-
piło 15 młodych ludzi wybranych z 300 szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy śpiewali piosenki 
o nadziei, stąd nazwa festiwalu. Angelika Postawka 
szkoli głos na zajęciach wokalnych w Stowarzyszeniu 
Ognisk Muzycznych w Rybniku, pod okiem Magdaleny 
Pilarczyk. Do koncertu finałowego przygotowywał ją 
muzyk Jarosław Hanik, który akompaniował jej w trakcie 
koncertu finałowego.

Rycerze w Kuźni
Uczniowie Gimnazjum nr 10 w Ligocie-Ligockiej 

Kuźni wzięli udział w nietypowej lekcji historii, 
którą poprowadzili członkowie Bractwa Rycerskiego 
Kerin. Gimnazjaliści poznali  zbroję greckiego hoplity, 
macedońskiego falangity, wczesnośredniowieczne 
uzbrojenie wikingów i rynsztunek woja Mieszka I. 

Pokazy walki połączone były z opowieściami na temat 
realiów danej epoki. Każdy uczeń mógł przymierzyć 
dawny hełm rycerski i potrzymać w ręku miecz i tarczę. 
Takie lekcje historii z pewnością ułatwiają uczniom 
zapamiętywanie faktów historycznych.  

Segregacja sfilmowana 
18 grudnia w Gimnazjum nr 1 w Śródmieściu 

podsumowano konkurs „Segregacja.avi”. Polegał on 
na nakręceniu telefonem komórkowym krótkiego 
filmu na temat segregacji śmieci. Nadesłano dziewięć 
filmów autorstwa gimnazjalistów ze szkół nr 1, 4, 5 i 18. 
Jury, w skład którego weszli pracownicy wydziałów edu-
kacji i gospodarki komunalnej urzędu miasta, oceniało 
m.in. zawartość merytoryczną i walory artystyczne.  
W finale znalazły się cztery filmy: Kacpra Sikory, Woj-
ciecha Kubisa, Aleksandry Gontarz i Mikołaja Bezega, 
który zwyciężył i w nagrodę otrzymał kamerę cyfrową. 
W zwycięskim filmie uczeń Gimnazjum Dwujęzycznego 
nr 18 (przy II LO) pokazał wizję świata w 2050 r. i spo-
soby uniknięcia ekologicznej zagłady. „Przyszłość tej 
planety jest w twoich rękach” – przekonywał Mikołaj. 

Świątecznie w Powstańcach
W Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich 

odbyła się tradycyjna międzynarodowa wigilia.  
W jej trakcie uczniowie opowiadali o świątecznych 
tradycjach kultywowanych w różnych krajach  
i regionach Francji, Niemiec, Ukrainy czy Meksyku. 
Impreza rozpoczęła się od życzeń świątecznych i wspól-
nego kolędowania wraz z chórzystami z Bel Canto. 

Później zebrani wysłuchali uczniowskich prezentacji na 
temat tradycji oraz potraw, jakie trafiają na świąteczne 
stoły w wielu zakątkach świata. Najmilszym moment 
międzynarodowej Wigilii była degustacja specjałów 
przygotowanych przez uczniów.

Odkrywali samodzielność
Jeszcze przed świętami w Zespole Szkół nr 6 w 

Boguszowicach, będącym następcą szkoły zawo-
dowej specjalnej, odbyła się konferencja podsumo-
wująca realizowany tam przy finansowym wsparciu  
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Europejskiego Funduszu Społecznego projekt edu-
kacyjny „Odkrywam samodzielność”. Od początku 
2011 roku uczestniczyło w nim 40 uczniów z klas przy-
spasabiających do pracy. To młodzi ludzie z niepełno-
sprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi. — Po normalnych lekcjach brali udział 
w zajęciach psychologiczno-pedagogicznych, zajęciach 
w tzw. sali doświadczania świata, którą urządzono dzięki 
sprzętom zakupionym w ramach projektu i w ćwicze-
niach usprawniających. Uczniowie z upośledzeniem 
umiarkowanym bądź znacznym, którzy, jak pokazuje 
praktyka, mają najmniejsze szanse na znalezienie stałej 
pracy, spotykali się również z doradcą zawodowym — 
opowiada Kamila Karwot, koordynat projektu.

W jego ramach raz w tygodniu odbywały się również 
zajęcia z udziałem grupy 20 rodziców uczniów objętych 
tą dodatkową pomocą. — Rodzice również potrzebują 
wsparcia, ale często także rzetelnej informacji na temat 
konsekwencji, jakie mogą wynikać z faktu, że ich dzieci 
znajdą stałą prace. Ich obawy dotyczą np. możliwości 
utraty renty. Trzeba ich zwyczajnie przekonać, że jeśli 
ich dzieci znajdą odpowiednią pracę, to na pewno sobie 
poradzą — dodaje Kamila Karwot.

Wcześniej w szkole realizowano projekt „Dodajcie 
nam skrzydeł”. W jego ramach kilku absolwentów 
znalazło stałą pracę. Jednym z nich był Artur Gaszka 
który trafił do Pizzy Hut.

W trakcie konferencji oficjalnie oddano do użytku 
szkolną windę zainstalowaną za ponad 580 tys. zł, 
pochodzących z budżetu miasta, która bardzo ułatwi 
życie uczniom niepełnosprawnym. Jako, że w ubiegłym 
roku w szkole wykonano podjazdy do łazienek obecnie 
cały budynek jest już pozbawiony jakichkolwiek barier 
architektonicznych.

Tego samego dnia miało miejsce jeszcze jedno ważne 
dla szkoły wydarzenie – prezydent Adam Fudali, dy-
rektorka szkoły Grażyna Adamczyk oraz prof. dr hab. 
Ryszard Koziołek, prorektor ds. kształcenia i studentów 
Uniwersytetu Śląskiego, parafowali porozumienie  
w sprawie współpracy Zespołu Szkół nr 6 z Wydziałem 
Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. 
Na jego mocy uczniowie boguszowickiej szkoły będą 
mogli m.in. brać udział w zajęciach prowadzonych 
przez studentów dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.

W skład Zespołu Szkół nr 6 wchodzi Gimnazjum nr 
19, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła 
Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Szkoła kształci 
młodzież z orzeczonym przez Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną, upośledzeniem umysłowym w stopniu: 
lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Sukces nie zna granic
Zespół Szkół nr 6 z Boguszowic realizuje projekt 

pod nazwą „Historie o sukcesie ożywiają edukację 

niepełnosprawnej młodzieży” w ramach programu 
Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. 
Projekt ma zwiększyć szanse na zatrudnienie niepełno-
sprawnej młodzieży i jest okazją do spotkań z zagra-
nicznymi partnerami. Pierwsze, w ramach dwuletniej 
współpracy, odbyło się pod koniec listopada w turec-
kiej Ankarze. Przyjechały tam grupy z Bułgarii, Litwy, 
Łotwy, Włoch oraz reprezentacja ZS nr 6. Gospodarze 
zorganizowali spotkanie z uczestnikami paraolimpiady, 
niepełnosprawnymi piłkarzami po amputacji kończyn 
i wizytę w centrum edukacyjnym dla głuchoniemych. 
Oprócz wspólnych prac nad projektem nie zabrakło 
również zwiedzania miasta i spotkań integrujących. 
— To doskonała okazja do poznania nowych kultur, 
innego spojrzenia na edukację młodzieży niepełno-
sprawnej, spotkania sympatycznych ludzi i szlifowa-
nia języka angielskiego, ale również do zdobywania 
nowych doświadczeń, które skutkują stosowaniem 
nowatorskich metod w nauczaniu i przystosowaniu 
młodzieży do realiów życia na rynku pracy — tłumaczy 
Grażyna Adamczyk, dyrektor ZS nr 6. Placówka gościć 
będzie partnerów projektu na początku maja, a jeszcze  
w styczniu uczestnicy projektu spotkali się w Bułgarii.

Frankofile na kampusie
Alliance Française w Rybniku wspólnie z Zespołem 

Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich oraz miejsco-
wym ośrodkiem Uniwersytetu Śląskiego zorganizo-
wał I Dzień Frankofoński. 9 stycznia w auli UŚ spotkali 
się entuzjaści Francji, jej kultury, języka, historii i tradycji. 
Spotkanie miało na celu promocję kultury i języka 
francuskiego w mieście i regionie. Uczniowie sześciu 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Rybnika, 
Wodzisławia Śląskiego, Żor i Knurowa przedstawiali 
krótkie prezentacje w języku Moliera. Były francuskie 
piosenki, taniec ludowy, a także recytacje fragmentów 
poezji i prozy. – Witam wszystkich zarażonych wirusem 
o wdzięcznej nazwie: Francja – mówiła Danuta Karwot 
z rybnickiego ośrodka Alliance Française. Wygląda na 
to, że wirus będzie szybko się rozprzestrzeniał, bo 
kolejną edycję Dnia Frankofońskiego zaplanowano już 
na kwiecień tego roku. 

Szusowali i współpracowali
W kwietniu ub. roku Gimnazjum z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 7 w Boguszowicach przystąpiło 
do projektu pt. Wspólnie ze sportem, kulturą i hi-
storią. Partnerem rybniczan jest szkoła z Ostrawy. 
Placówki współpracują ze sobą w dziedzinie sportu, 
promocji zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania 

wolnego czasu. W trakcie trwania projektu odbyła się 
już olimpiada sportowa, festiwal kultury regionalnej  
i wycieczka w Beskid Śląski. 7 stycznia grupa 40 uczniów 

i pięciu opiekunów z Gimnazjum nr 7 wyjechała na obóz 
do czeskiego Jesenika. W jego trakcie młodzi ludzie 
uczyli się jazdy na nartach, wzięli udział w szkoleniach 
dotyczących bezpieczeństwa w górach oraz wspólnych 
grach i zabawach integracyjnych. Był to już ostatni 
wyjazd zorganizowany w ramach projektu, którego 
koordynatorami są Żaneta Rarot-Szweda i Rafał Fajgier.

Multimedialne wspomaganie
W grudniu w Specjalnym Zespole Szkolno-

Przedszkolnym otwarto rewalidacyjną salę mul-
timedialną, urządzoną dzięki pomocy finansowej 
wrocławskiej fundacji Rosa. Przekazała ona popu-

larnej „Szkole Życia” sprzęt specjalistyczny: projektor 
multimedialny, tablicę interaktywną, komputery ze 
specjalną klawiaturą, drukarkę oraz multimedialne 
programy edukacyjne i terapeutyczne. Wszystko to 
było warte łącznie 25 tys. zł. Kwotę 1.250 zł, czyli pięć 
proc. łącznej wartości wyposażenia pracowni musiała 
zebrać sama placówka. W tej nietypowej zbiórce 
pieniędzy, prowadzonej za pośrednictwem portalu 
„dobryuczynek.pl”, stworzonego przez fundację Rosa, 
wzięli udział m.in. rodzice uczniów oraz indywidualni, 
często anonimowi darczyńcy. — Specjalistyczny sprzęt 
multimedialny pozwala nadać zajęciom edukacyjnym 
i terapeutycznym ciekawą formę i sprawia, że są one 
dużo bardziej efektywne. Wiele dzieci, niezależnie od 
stopnia i rodzaju niepełnosprawności i związanych  
z nimi zaburzeń, może wszechstronnie się rozwijać,  
a dzięki temu lepiej funkcjonować w swoim środowi-
sku. Specjalistyczne programy komputerowe ułatwiają 
m.in. korygowanie wad wymowy dzięki czemu ucznio-
wie sprawniej komunikują się z otoczeniem, co prze-
kłada się też na ich wyższą samoocenę — wyjaśniają 
inicjatorki przedsięwzięcia, nauczycielki Lucyna Łazarska 
i Martyna Płonowska-Troszka. Uroczyste otwarcie sali 
odbyło się 6 grudnia 2012 r. 

Urszulanki otwierają podstawówkę
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku roz-

począł rekrutację do nowo otwieranej szkoły 
podstawowej. Urszulańska podstawówka ma 
ruszyć 1 września 2013 roku.  We wrześniu mają 
ruszyć dwie pierwsze klasy. Na potrzeby podsta-
wówki zostanie zaadaptowany budynek po byłym 
internacie. — Osuszamy obiekt, wyburzamy ścianki 
wewnętrzne. Dostosowujemy w ten sposób budy-
nek do wszelkich wymogów — mówi siostra Mał-
gorzata Chudy. Szkoła, podobnie jak działające już 
tu gimnazjum i liceum będzie realizować program 
obowiązujący w szkolnictwie publicznym i w niej 
również obowiązywać będą mundurki. Miesięczna 
składka na radę rodziców będzie wynosić 130 zł 
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(przez 10 miesięcy). Szkoła zapewnia, że w miarę 
zwiększania się liczby uczniów, składka z roku na 
rok będzie niższa.

Więcej informacji na stronie: www.urszulanki.
rybnik.pl. Rekrutacja potrwa do 15 marca. 

„Mechanik” mediuje
W Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 

10 grudnia odbyła się konferencja podsumo-
wująca III edycję kampanii „Białej wstążki”, pod 
hasłem „Porozumienie bez przemocy”. Połączo-
no ją z otwarciem szkolnego ośrodka mediacji.  
W czasie kampanii „Białej wstążki”, która ruszyła  
w listopadzie ub. r., uczniowie rybnickiego „Mecha-
nika” protestowali przeciwko stosowaniu przemocy 
fizycznej i psychicznej wobec ludzi. Konferencja 
podsumowała akcję i była okazją do przedstawienia 
szkolnego ośrodka mediacji. Oprócz omówienia 
jego specyfiki przez szkolnych pedagogów, którzy 
ukończyli profesjonalne szkolenie dla mediatorów, 
uzyskując stosowne certyfikaty i uprawnienia, 
ważnym punktem była prelekcja Grzegorza Frącz-
ka, dyrektora Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach. Odbyło się także szkolenie pt. „Mediacja 
w szkole – czy warto?”, skierowane do pedagogów 
szkolnych i wszystkich zainteresowanych. Rybnicki 
„Mechanik” jest pierwszą szkołą ponadgimnazjalną 
w województwie śląskim, w której działa taki ośro-
dek. — Rzeczywistość daje impuls do poszukiwania 
nowych rozwiązań, które pomagają uzdrowić rela-
cje rodzinne. Mają one wielki wpływ na edukację  
i rozwój młodego człowieka — tłumaczą w szkole. 
Z mediacji w ośrodku mogą skorzystać zarówno 
uczniowie ZSM-E, jak i ich rodzice i opiekunowie, ale 
na wsparcie mogą liczyć również uczniowie innych 
rybnickich placówek. W osiągnięciu porozumienia 
na linii rodzic-dziecko pomagają Grażyna Winkler  
i Anna Buchalik. Wszystko po to, by domowe proble-
my nie odbijały się na edukacji uczniów i odwrotnie 
– by szkolne kłopoty nie wpływały negatywnie na 
sytuację w domu. 

Ranking – wartość dodana 
Najnowszy ranking opublikowany przez Cen-

tralną Komisję Egzaminacyjną porównuje szkoły 
w oparciu o metodę Edukacyjnej Wartości Dodanej 
(EWD). Oceniany jest wkład szkoły w postępy, jakie ro-
bią uczniowie w ciągu lat nauki w danym typie szkoły. 
Przy obliczaniu wskaźnika EWD bierze się również pod 
uwagę płeć oraz ewentualną dysleksję ucznia. Zebra-
ne wyniki pozwalają na sklasyfikowanie danej szkoły 
w jednej z czterech kategorii: szkoły sukcesu, szkoły 
niewykorzystanych możliwości, szkoły wymagającej 
pomocy oraz szkoły wspierającej. Według wskaźników 
liczonych na podstawie lat 2010-2012 wśród rybnic-
kich szkół technicznych i ogólnokształcących najlepiej 
wypadł Zespół Szkół Budowlanych. Określony mianem 
szkoły sukcesu, wykazuje największy wkład w poczy-
nione przez uczniów postępy. (Wyniki wszystkich szkół 
ponadgimnazjalnych z naszego regionu, wojewódz-
twa i kraju można znaleźć i porównać pod adresem: 
www.matura.ewd.edu.pl)

Z perspektywy innego rankingu 
Znamy też wyniki ogólnopolskiego rankingu 

szkół ponadgimnazjalnych 2013 (liceów i tech-
ników) opublikowanego przez Perspektywy  
i Rzeczpospolitą. W rankingu Technikum nr 1 
(Zespół Szkół Technicznych) zajęło 20 miejsce  
w województwie śląskim. To wynik o trzy miejsca 
lepszy w skali województwa i o ponad 100 pozycji 
w skali kraju, w odniesieniu do danych z roku 2012. 
Zgodnie z rankingiem, Technikum nr 1 jest najlepsze 
wśród rybnickich techników. 

Lepiej niż w roku poprzednim wypadło I LO im. 
Powstańców Śląskich, które uplasowało się na 166. 
miejscu w kraju i 16. w województwie śląskim. Przy-
pomnijmy, że „Powstańcy” w 2012 roku byli na 176. 
miejscu w Polsce. Spadek zanotowało II LO, które w 
2012 znajdowało się na 117. pozycji w skali kraju, 
a teraz sklasyfikowano je na miejscu 154. oraz 14. 
w województwie śląskim. 

Ekspresem przez szkoły
Tradycyjnie już społeczność chwałowickiego 

Gimnazjum nr 3 zaprosiła uczniów, absolwentów  
i mieszkańców na jasełka. Spektakl autorstwa Ewy Tyl 
w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej „Nieposkro-
mieni” pokazano 20 grudnia w szkole * 19 grudnia 
w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 
w Boguszowicach odbyło się spotkanie z włoskim 
misjonarzem pracującym w Peru * Dziewięć szkolnych 
zespołów wzięło udział w XIII przeglądzie widowisk 
bożonarodzeniowych „A słowo stało się ciałem”  
w Domu Kultury w Chwałowicach. Pierwszych miejsc 
nie przyznano, ale w gronie zdobywców II lokat zna-
leźli się też przedstawiciele naszego miasta – SP nr 
34, SP nr 21 i szkoła życia. Laureatów poznaliśmy 
4 stycznia * 13 grudnia, w rocznicę ogłoszenia stanu 
wojennego, w Zabrzu odbył się finał II Wojewódzkiego 
Festiwalu Piosenki „Pieśni Bardów”. III miejsce zajął 
tam Dawid Szymański z Zespołu Szkół Technicznych, 
którego do występu przygotowała Agnieszka Karlak 
* W ramach akcji charytatywnej Czapka św. Mikołaja 
prowadzonej od 26.11 do 21.12 przez Młodzieżową 
Radę Miasta, udało się zebrać 15.965,46 zł (w 2011- 
20.589,30 zł) i przygotować tysiąc paczek. W imieniu 
obdarowanych dzieci, organizatorzy dziękują za 
wsparcie akcji * Szkoła Podstawowa Nr 26 (Zespół 
Szkolno-Przedszkolny Nr 2) z Niewiadomia znalazła się 
wśród 25 placówek z Polski wyróżnionych krajowym 
certyfikatem „Szkoła Promująca Zdrowie”. 8 stycznia 
w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej w War-
szawie certyfikat odebrały dyrektor szkoły Ewa Florczyk 
i koordynator szkolnego projektu – Wiesława Kudla * 
Na początku stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 24 w Popielowie (pod opieką Ewy Kurzyny i Elżbiety 
Leonarskiej) na spotkaniu dla rodziców, uczniów  
i dzieci z Przedszkola nr 26 zaprezentowali jasełka. 
W ich przygotowanie aktywnie włączyli się rodzice, 
którzy przygotowali stroje i rekwizyty * 11 stycznia w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Golejowie po 
raz drugi odbył się rejonowy konkurs wiedzy biblijnej. 
90 uczniów z 32 podstawówek musiało wykazać się 
znajomością ewangelii według św. Jana. Pierwsze 
miejsce zajął Marek Fojcik z SP nr 3.

Przedszkolak
 potrafi

Bożonarodzeniowe kartki
W boguszowickim Przedszkolu nr 15 podsumowa-

no ogólnopolski konkurs plastyczny na najpiękniej-
szą kartkę bożonarodzeniową. — W czasach poczty 
elektronicznej, facebooka, Gadu-Gadu warto wysyłać 
swoim bliskim tradycyjne kartki, najlepiej zrobione przez 
dzieci — wyjaśnia Renata Jurczyk, dyrektorka P nr 15. Na 
konkurs napłynęło 315 prac z 94 przedszkoli z całej Polski. 
Kartki wykonały dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. 

Nagrody za najciekawsze i najładniejsze prace przyznała 
komisja w składzie: Renata Jurczyk, Aleksandra Łukasik 
(organizator konkursu), Ilona Dworakowska i Bogusława 
Biernacka (nauczycielki P nr 15). Wśród laureatów z całej 
Polski znalazły się też przedszkolaki z rybnickich placówek: 
Zuzanna Rózga (P nr 20), Justyna Niesłańczyk (P nr 4) i Eryk 
Mierowski (P nr 13). Kartki świąteczne można było oglądać 
na wystawie w placówce. 

Jasełka dzieciom
21 grudnia w Przedszkolu nr 13 w Chwałowicach 

odbyło się jasełkowe spotkanie wigilijne, które tym 
razem upłynęło pod hasłem „Rodzice – Dzieciom”. 
Przedszkolaki obejrzały jasełka w wykonaniu rodziców, 
którzy wcielili się w role Świętej Rodziny. Następnie 
wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu. Nie zabrakło 

świątecznego kolędowania i dzielenia się opłatkiem. Po 
tradycyjnym barszczyku z uszkami, przedszkolaki odwie-
dziła Gwiazdka, która podarowała dzieciom świąteczne 
prezenty od Dzieciątka.

Świątecznie w Harcówce
Dzieci z Przedszkola nr 4 z Ligoty Ligockiej Kuźni 

pokazały mieszkańcom dzielnicy jasełka. 
Świąteczne spotkanie odbyło się 18 grudnia w klubie 

Harcówka, a obok przedszkolaków na scenie wystąpili też 
uczniowie Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych w Rybniku. 
W czasie mini-kiermaszu można było kupić świąteczne 
upominki wykonane przez dzieci, rodziców i nauczycieli.

(S), (D), (Wat)
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Jedno z trzech tytułowych pytań 
brzmi: kim chcesz zostać? Kilku za-
pytanych odpowiada: operatorem ka-
mery. To dowód, że praca nad filmem 
bardzo się im spodobała. Zajęcia,  
w których brali udział fachowo na-
zywają się filmoterapią planowaną. 
— Osoby niepełnosprawne dostają 
kamerę do rąk i od początku do 
końca, samodzielnie realizują film 
– są dźwiękowcami, operatorami, 
reżyserami, aktorami i producentami 
— opowiada Marcin Kondraciuk 

z Gliwickiego Klubu Filmowego 
Wrota, który wspólnie z Mateuszem 
Zatynnym pracował z podopiecznymi 
SOSW przy tworzeniu „Trzech pytań”.  
W Polsce to stosunkowo nowa forma 
terapii, ale przynosząca wiele korzyści 
(www.filmoterapia.eu). — Sięgnęły-
śmy po filmoterapię planowaną po raz 
pierwszy, ale już wiemy, że nie ostatni. 
Dzieciaki świetnie się bawiły i wielu 
rzeczy nauczyły — mówi Aleksandra 
Bugla, jedna z pomysłodawczyń 
projektu „Sztuka, edukacja, terapia 
– by doświadczyć i odnaleźć”. W jego 
trakcie wychowankowie SOSW brali 
również udział w warsztatach teatral-
nych, zajęciach ceramicznych i spo-
tkaniach z terapeutą-psychologiem. 
Projekt wykorzystujący terapię przez 
sztukę miał dodać uczestnikom wiary 
we własne możliwości i ułatwić im 
nawiązanie prawidłowych relacji  
w grupie. — Widzimy, że taka terapia 
przynosi efekty. Nasi wychowankowie 
muszą wykazywać się coraz większą 
aktywnością, a to pomaga w ich roz-
woju — dodaje Danuta Muras, druga  

z autorek projektu, który nawiązuje 
do dwóch wcześniejszych realizo-
wanych w SOSW – „Teatr–rodzinne 
remedium” i „Szczęśliwa rodzina 
przez cały rok”. Tegoroczny sfinan-
sowano ze środków urzędu miasta 
i pozyskanych przez stowarzyszenie 
Razem z jednego procenta podatku. 
Projekt przez rok realizowało 16 pod-
opiecznych SOSW. Na podsumowania 
przyszedł czas 30 listopada w Domu 
Kultury w Chwałowicach. Pokazano 
nie tylko film „Trzy pytania”, ale też 

spektakl utytułowa-
nej i wielokrotnie na-
gradzanej grupy te-
atralnej Inna Bajka, 
działającej od 12 lat 
przy SOSW. Wśród 
gości, którzy okla-
skiwali poczynania 
uczestników projektu 
byli również prezy-
dent Adam Fudali 
i Lambert Lütken-
horst, burmistrz nie-
mieckiego Dorsten, 
miasta partnerskiego 

oraz przedstawiciele von Ketteler-
Schule, tamtejszej szkoły, która 
współpracuje z SOSW. Dyrektorka 
niemieckiej placówki Margarete 
Kannengießer przekazała szefowej 
rybnickiego ośrodka Halinie Lach-
Opalkowskiej czek wartości 250 euro. 
— Mamy podobne problemy i wiele 
możemy się od siebie nauczyć. Tym, co 
nas łączy są książki, które kochają nasi 
wychowankowie. Ten czek przekazuje-
my na doposażenie biblioteki rybnickie-
go ośrodka — mówiła Kannengießer. 
— Połączyła nas prawdziwa przy-
jaźń. Dla nas najważniejsze są dzieci  
i praca dla nich — podkreślała Halina 
Lach-Opalkowska. Podczas pobytu  
w Rybniku 22 osobowa grupa uczniów 
von Ketteler-school wraz z opieku-
nami wzięła też udział w warsztatach 
plastycznych i teatralnych w SOSW  
i zwiedziła Kraków. W Rybniku 
gościła też orkiestra młodzieżowa 
z Dorsten, która wystąpiła w DK  
w Chwałowicach. Goście z Dorsten 
przebywali w Rybniku od 29 listopada 
do 2 grudnia.                                  (S)

— Wspólnie z naszymi podopiecznymi wpadliśmy na pomysł, 
aby nakręcić film dokumentalny o nas — mówi Kamil Szumiak, 
jeden z rybnickich streetworkerów, czyli pedagogów ulicy. 

Docierają do najtrudniejszej młodzieży, która pozbawiona opie-
ki, większość czasu spędza na ulicach. Streetworkerzy zapewniają 
im pomoc, również emocjonalną. Zabierają do kina, restauracji 
i na basen. Grają w piłkę, rozmawiają o domowych kłopotach,  
a jak trzeba – wytłumaczą twierdzenie Pitagorasa i podsuną ciekawy 
pomysł. — Film, jaki razem zrobiliśmy przedstawia Niedobczyce 
widziane oczami kilku chłopców, którzy tam się wychowali — opo-
wiada Kamil. Młodzi ludzie musieli nauczyć się podstaw filmowego 
rzemiosła – obsługi kamery i korzystania z programów do montażu 
nakręconych materiałów. Stanęli też przed kamerą i opowiedzieli  
o swoim codziennym życiu oraz o tym, co zyskali dzięki pedagogom 
ulicy. — Chłopcy wykazali się wielkim zaangażowaniem. To jest ich 
film, o ich świecie. Jestem z nich bardzo dumny. Razem stworzyliśmy 
coś, co na długo zapamiętają — podkreśla Kamil Szumiak. Film 
będzie doskonałym materiałem popularyzującym pracę pedagogów 
ulicy i trafi m.in. do organizacji zajmujących się streetworkingiem.  

Pierwsi pedagodzy ulicy pojawili się na ulicach Boguszowic 
Osiedla w 2007 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
Rybnika „17-tka”, które postanowiło dotrzeć z pomocą tam, 
gdzie pozbawieni wsparcia młodzi ludzie, czują się najbardziej 
swobodnie. Teraz streetworkerzy pracują na ulicach Boguszowic, 
Niedobczyc i Niewiadomia. W każdej z tych dzielnic wsparciem 
obejmują grupę ponad 60 podopiecznych; w wieku od czterech 
do 19 lat. W Boguszowicach sprawdził się też projekt „ruchoma 
szkoła” dla dzieci, które z powodu trudnej sytuacji rodziców nie 
chodzą do przedszkola i „zerówki”. Jednak jednym z najwięk-
szych sukcesów rybnickich pedagogów ulicy jest członkostwo  
w Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich. Planują 
też rozszerzenie swojej działalności na Paruszowiec-Piaski.  
— To trudna i ryzykowna praca, ponieważ pedagodzy wchodzą  
w nieznane im środowisko. Działając, starają się nakłonić dzieci  
i młodzież do współpracy — przybliża tajniki pracy Kamil.  (S)

— Robimy wszystko, by stworzyć w Rybniku pogotowie sytuacyj-
ne, czyli placówkę, która zapewniałaby całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym. Zdarza się, że rodzic takiego dziecka musi pójść 
do szpitala czy pilnie wyjechać — tłumaczy Elżbieta Piotrowska, sze-
fowa stowarzyszenia Oligos.  Pogotowie mogłoby powstać w budynku 
po dawnym oddziale dermatologii szpitala Juliusza, przy ul. Klasztornej. 
Starostwo powiatowe przekazało go do zagospodarowania trzem organiza-
cjom – Oligosowi, stowarzyszeniu rodzicielstwa zastępczego „My dzieciom” 
i hospicjum domowemu im. św. Rafała Kalinowskiego. Pomieszczenia wy-
magają jednak gruntownego i kosztownego remontu. Dlatego Oligos szuka 
środków na realizację swoich planów i zachęca, by na ten cel przeznaczyć 
1% podatku (KRS 0000288002). Elżbieta Piotrowska ma też inne pomysły, 
które mogłyby przyspieszyć prace, jak choćby adaptacja pomieszczeń przez 
zainteresowane firmy czy osoby. Każdy darczyńca miałby wkład w remont  
i swoją pamiątkową tabliczkę z nazwą lub nazwiskiem fundatora. Póki co, 
z pomocą przyszli przedstawiciele Coca-Coli, którzy wyremontowali i po-
malowali jedną z sal w ramach wolontariatu pracowniczego. Sprezentowali 
też obrazy, które ożywiły wnętrze. Prace udało się zakończyć 5 grudnia. — 
Nawet nie marzyliśmy o takim prezencie. Potwierdza się opinia, że każdy 
może zostać Świętym Mikołajem — podsumowuje szefowa Oligosu. Znalazł 
się już architekt, który chce z kolei nieodpłatnie przeprojektować budynek. 
Osoby i firmy zainteresowane pomocą Oligosowi odsyłamy do placówki 
(www.oligos.pl, tel. 32 750 57 96).       (S)

Doświadczyli i sfilmowali

Film nosi tytuł „Trzy pytania”. Powstał w ramach projektu „Sztuka, 
edukacja, terapia – by doświadczyć i odnaleźć”, realizowanego w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wspólnie ze stowarzyszeniem 
Razem. Autorami filmu są wychowankowie SOSW – osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną. Oni też są jego bohaterami. 

Szkoła życia w kadrze

Potrzebują wsparcia
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W czasie podsumowania projektu pokazano nie tylko film „Trzy pytania”,  
ale też spektakl wielokrotnie nagradzanej grupy teatralnej Inna Bajka
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Pani Małgorzata, a dla podopiecznych 
stowarzyszenia Oligos – babcia Małgosia, 
udowadnia, że wolontariuszem może zostać 
każdy; nawet filigranowa seniorka. Wystarczy 
zapał, którego może jej pozazdrościć niejeden 
młodzieniec. Wyjątkowe zaangażowanie ryb-
niczanki w pracę z osobami z głębszym stop-
niem niepełnosprawności, doceniono podczas 
grudniowej gali w bibliotece, gdzie Małgorzata 
Gruczelak odebrała statuetkę i tytuł Wolonta-
riusza Roku 2012 Miasta Rybnika oraz srebrną 
odznakę przyznaną przez prezydenta miasta.  
— Jestem szczęśliwa, że mogę być wolontariu-
szem. To nie takie trudne, trzeba tylko chcieć, 
wierzyć w swoje siły i wkładać serce w to, co się 
robi. Moja praca to kropla w morzu potrzeb… 
— twierdzi Małgorzata Gruczelak. Mówi,  
że w Oligosie znalazła wspaniałych przyjaciół, 
którzy dają jej siłę do pokonywania codziennych 
słabości. — Kiedy pomagam innym nie mam 
czasu na myślenie o żadnych schorzeniach. Czło-
wiek jest naprawdę szczę-
śliwy, kiedy widzi uśmiech  
u drugiej osoby, dlatego 
życzę młodym ludziom, by 
chętniej pomagali innym 
— mówi wolontariuszka 
roku. Jej wnuk Mateusz 

też jest wolontariuszem, a prawnuczka Lenusia 
z chęcią dzieli się zabawkami z podopiecznymi 
swojej prababci. Małgorzata Gruczelak przez 
ponad 30 lat uczyła geografii i astronomii 
w I Liceum Ogólnokształcącym. Od 2011 r. 
prowadzi wyjątkowe lekcje dla niepełnospraw-
nych podopiecznych Oligosu. Opowiada im  
o zwierzętach, przyrodzie i otaczającym świecie, 
zabiera na wycieczki i zaprasza niecodzien-
nych gości (o Małgorzacie Gruczelak pisaliśmy  
w GR nr 5/2012). W ubiegłym roku zbliżająca 
się do 80-tki nauczycielka została „Superbabcią”  
w konkursie organizowanym przez Śląski Urząd 
Wojewódzki. — Jest niesamowita — mówi o niej 

Elżbieta Piotrowska, szefowa Oligosu. 
To ona wpadła na pomysł zorganizo-
wania rybnickiej gali wolontariatu, 
by podziękować tym, którzy na co 
dzień angażują się w pomoc osobom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom. — 
Potrzebujemy dodatkowych rąk. Wasza 
praca jest niezwykle cenna i chcemy 
wam podziękować za to, że jesteście 
i potraficie włączyć się w życie osób 
niepełnosprawnych — mówiła wolon-
tariuszom-laureatom konkursu. Kapi-
tuła (Elżbieta Piotrowska, Piotr Ryłko, 
Rafał Wajner i Anna Pytlik) przyznała 
nagrody w kilku kategoriach. Inicjaty-
wą wolontariacką roku została akcja 
„Czapka św. Mikołaja” Młodzieżowej 
Rady Miasta. W „Czapkę…” angażuje 
się blisko 100 młodych ludzi, którzy 
zbierają dary i pieniądze. Co roku 
wręczają ok. 1000 paczek ubogim 
dzieciom. Młodzieżowi radni pamię-
tają także o dzieciakach z placówki 

wsparcia dziennego na Nowinach, o podopiecz-
nych „Oligosu” i wychowankach rybnickiego 
Domu Dziecka. W kategorii senior nagrodzono 
Zofię Wieczorek, jedną z najstarszych stażem 
wolontariuszek Hospicjum Domowego im. 
św. ojca Rafała Kalinowskiego, która twierdzi,  
że towarzyszenie chorym uczy ją pokory i innego 
spojrzenia na własne życie. — Robię to, czego 
chory ode mnie oczekuje: sprzątam, chodzę na 
zakupy, rozmawiam i słucham. Czasem tylko 
siedzę i trzymam za rękę. Nie wymaga to wysiłku, 
ale daje radość, bo mogę ulżyć w cierpieniu. 

W kategorii wolontariat indywidualny nagro-
dzono prezentera Adama Gizę, który włącza 

się w akcje wolontariackie, prowadzi koncerty 
i wydarzenia charytatywne oraz Kamilę Klucz-
niok, która współpracuje z Oligosem od 2010 r.  
Podopiecznym stowarzyszenia czyta książki, 
organizuje zajęcia plastyczne i sportowe, uczy 
podstaw obsługi komputera i pomaga w pra-
cowni ceramicznej. W Środowiskowym Domu 
Samopomocy przepracowała ponad 356 godzin.  

Swoją nagrodę przyznało też Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych, które wy-
brało najaktywniejszego wolontariusza wśród 
gimnazjalistów. Tytuł zdobyła Magdalena 
Piórkowska z Gimnazjum nr 4, którą doceniono 
m.in. za pracę na rzecz dzieci przebywających 
w rybnickim szpitalu. Dla nich przygotowała 
inscenizacje, prowadziła zajęcia plastyczne  
i obdarowywała własnoręcznie wykonanymi 
gałgankowymi lalkami. Magda spotykała się też 
z dziećmi z Przedszkola nr 9 i angażowała się  
w życie lokalnej społeczności – pomagała zbie-
rać surowce wtórne i pieniądze na rehabilitację 
chorej koleżanki. 

Sabina Horzela-Piskula 

W skali mikro
Anna Pytlik, przewodni-

cząca regionalnego centrum 
wolontariatu z Katowic, na 
co dzień związana z rybnic-
kim CRIS-em, przekonuje, 
że potencjał rodzimych wo-
lontariuszy nie jest do końca 
wykorzystany i wciąż niewiele 
organizacji przekonuje się, 
jaką mogą być siłą. — W ba-
zie CRIS-u zarejestrowanych 
jest ponad 300 wolontariuszy i osób, które wyrażają gotowość 
pomocy innym. To głównie młodzi ludzie, w wieku 15-25 lat, 
najczęściej angażujący się w wolontariat akcyjny, czyli pomoc przy 
okazji wydarzeń kulturalnych, czy sportowych, co jest odzwier-
ciedleniem ogólnopolskich tendencji. W Rybniku wolontariusze 
mogą się wykazać, bo w mieście wiele się dzieje – Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy, akcje Szlachetna Paczka i Pola Nadziei, 
zawody sportowe i koncerty plenerowe, czy odbywający się  
w 2011 r. europejski kongres miast partnerskich. Z wolontariu-
szami w profesjonalny sposób współpracują stowarzyszenia: 
Oligos, Razem, czy boguszowicka „17-tka” — mówi Anna Pytlik.  
W ub. roku w bazie stowarzyszenia Oligos, działającego na rzecz 
uczniów oraz absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego zarejestrowanych było 54 wolontariuszy, w różnym 
wieku; 12 z nich działa aktywnie. Ze stowarzyszeniem na rzecz 
wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia Razem 
współpracuje rocznie ok. 50, głównie młodych osób. Mieszkają nie 
tylko w Rybniku, ale też w Żorach, Wodzisławiu Śl., a nawet w Ka-
towicach. — Tak im się podobają nasze inicjatywy, że przyjeżdżają 
z różnych stron. Właśnie rusza kolejna rekrutacja wolontariuszy, 
którzy w czasie wakacji wyjadą z naszymi podopiecznymi na turnu-
sy rehabilitacyjne — mówi Joanna Tarnowska, wiceprezes Razem.

Wystarczy serce
Wolontariusze roku 2012

— Teraz dopiero muszę się wziąć do roboty — mówi z uśmiechem Małgorzata 
Gruczelak, emerytowana nauczycielka geografii i astronomii. Co tak mobilizuje 
79-letnią rybniczankę? Tytuł wolontariuszki roku 2012. 

Wolontariusze roku 2012
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Teatr Ziemi Rybnickiej – Ryb-
nickie Centrum Kultury. Na 14 i 15 
lutego (g. 11-14) zaplanowano warsztaty 
teatralno-recytatorskie, które poprowadzi 
Krystyna Wiśniewska – Sławik, aktorka 
Teatru Śląskiego w Katowicach (zapisy  
w kasie TZR do 10 lutego, cena: 15 zł).  
Z kolei od 18 do 21 lutego na warsztaty ta-
neczne zaprasza studio tańca Vivero. Taniec, 
akrobatyka i aerobik dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych (50 zł – zapisy do 12 lutego). 
Dla młodych miłośników sztuk plastycznych 
zaplanowano zajęcia plastyczne „Barwne 
fantazje” (12 i 13 lutego g. 10, cena: 20 zł, 
zapisy do 8 lutego) oraz warsztaty pod ha-
słem „Torby malowane”, które poprowadzi 
Barbara Budka (16 lutego g. 9-14, cena 50 
zł), zapisy do 10 lutego w dziale reklamy 
RCK (tel. 32 42 23 246) lub pod adresem 
mailowym: reklama.rck@gmail.com. RCK 
przygotowało również dwa spektakle te-
atralne dla najmłodszych. Bajki: „O Piecyku 
i Kurzyku” oraz „Królowa Śniegu” zostaną 
wystawione 10 i 17 lutego. Szczegóły w Informatorze kulturalnym. 
Więcej na www.rck.rybnik.pl.

Dom Kultury w Chwałowicach. Będą warsztaty break 
dance, ostatkowy bal przebierańców z klaunem, poranki filmowe 
oraz zajęcia plastyczne. Ciekawie zapowiadają się warsztaty dzien-
nikarskie i reporterskie, które poprowadzą dziennikarze lokalnych 
mediów, a także warsztaty iluzji i pokaz magii w wykonaniu To-
masza Kabisa, uczestnika telewizyjnego „Mam Talent!”. Andrzej 
Trefon poprowadzi pogotowie gitarowe dla zaawansowanych, 
które będzie funkcjonować codziennie od g. 10 do 13 (konieczne 
wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne). Na udział w niektórych za-
jęciach potrzebna będzie zgoda rodziców (formularze do pobrania 
w sekretariacie domu kultury lub na stronie internetowej). Zapisy 
na wszystkie zajęcia przyjmowane są do 6 lutego w sekretariacie 
placówki (tel. 32 42 16 222). Więcej na www.dkchwalowice.pl

Dom Kultury w Niedobczycach. Przez dwa tygodnie 
dzieci w wieku od ośmiu do 13 lat w ramach „Zimy w mieście” będą 
mogły wziąć udział w twórczych zajęciach plastycznych, wycieczce 
po Niedobczycach oraz w przedstawieniu teatralnym „Kozucha 
Kłamczucha”. Nie zabraknie wyjazdów na lodowisko do Pszowa 
oraz na basen do Boguszowic. Zaplanowano wycieczkę do parku 
linowego w Radlinie i do zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu. Na 
zakończenie organizatorzy przygotowali wycieczkę-niespodziankę. 
Zapisy (wraz z odpłatnością 80 zł) przyjmowane są w sekretariacie 
domu kultury od poniedziałku do piątku (g. 8-16). Więcej na www.
dkniedobczyce.pl.

Dom Kultury w Niewiadomiu zaprasza dzieci w wieku 
od 7 do 11 lat na półkolonie, które potrwają do 11 do 15 lutego 
(zapisy do 6 lutego). Zaplanowano kilka wycieczek: do muzeum 
regionalnego w Istebnej (chata Jana Kawuloka), kuźni w Bieńko-
wicach, zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu oraz na lodowisko 
w Pszowie. Jeśli będzie śnieg, dzieci będą jeździć na sankach po 
niewiadomskich górkach, wezmą udział w kuligu i zwiedzą ruiny 
zamku w Tworkowie. Gdy pogoda nie dopisze, pojadą do parków 
wodnych w Gorzycach i Istebnej oraz wezmą udział w zajęciach  
w domu kultury. Więcej na www.dkniewiadom.eu.

Dom Kultury w Boguszowicach organizuje artystyczną 
zimę w mieście. Młodzi rybniczanie wezmą udział w warsztatach 
ceramicznych oraz zajęciach tanecznych i plastycznych. Będą też 
projekcje filmów i wycieczki, a nawet spacer wśród palm i bana-
nowców, czyli wizyta w palmiarni w Gliwicach, zwiedzanie muzeum 
energetyki w Łaziskach oraz zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu. W 
Boguszowicach zajęcia potrwają od 11 do 22 lutego (od poniedział-
ku do piątku). Trwają zapisy! Więcej na www.dkboguszowice.pl.

Klub Kultury „Harcówka”. Fizymatynty i nie tylko – to 
wspólne przedsięwzięcie Harcówki i filii nr 1 Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. W programie zajęć dla dzieci w wieku od 6 
do 12 lat m.in. pogadanka na temat bezpiecznego spędzania ferii, 
rozgrzewka mózgów, czyli quizy, kalambury i gry planszowe, głośne 
czytanie bajek i baśni, zajęcia ruchowe, edukacyjne i plastyczne 
oraz zabawy na śniegu. Dzieci odwiedzą również kuchnię młodego 
Europejczyka, w której przygotują smaczne potrawy. Wszystkie 
zajęcia będą rozpoczynały się o g. 11, od 11 do 22 lutego (od po-
niedziałku do piątku). Więcej na www.facebook.com/Harcowka.

Ferie pełne wrażeń
11 lutego rozpoczynają się w naszym województwie zimowe ferie. Funkcjonujące w mieście placówki kulturalne 

i sportowe zadbały o to, by dwutygodniowa przerwa w zajęciach szkolnych nikomu nie kojarzyła się z nudą. 
Wycieczki po mieście i regionie, warsztaty artystyczne, pokazy filmów i zajęcia sportowe to propozycje, które 
pozwolą młodym rybniczanom odpocząć i ciekawie spędzić czas wolny od nauki.

Przez całe ferie uczniowie i studenci będą mogli korzystać z miejskich pływalni kupując tańsze niż w ciągu roku bilety ulgowe

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

26 Nr 1/499; styczeń 2013



Czy wnuki i dziadkowie żyją jeszcze w tym 
samym świecie? — Owszem, powiedziałabym 
nawet, że żyje im się bardzo dobrze – pod warun-
kiem, że dziadkowie mają poczucie, że to dalej 
jest ich świat i chcą być jego aktywnymi uczest-
nikami — mówi Katarzyna Wzorek, psycholog. 
Problemem nie jest komputer czy najnowszy 
model smartfona. Zmienia się sposób, w jaki 
dziadkowie pełnią swoją rolę, nie zmienia się 
jednak jej sens. — Nie generalizowałabym tego, 
że dzieci i młodzież nie potrafią rozmawiać. 
Dziadkowie mogą uczyć życiowej cierpliwości i 
otwartości, tak ważnych w kontakcie z drugim 
człowiekiem. Mogą pokazać, czym są bliskość 
i dialog, których nie zastąpi żadna forma wir-
tualnej komunikacji — mówi pani psycholog. 

Alicja Podolak-Storch to wulkan energii. 
Często szyje, gotuje, znajduje nawet czas na 
dokształcanie jako opiekunka osób starszych. 
Wśród tylu zajęć zawsze jednak ma czas dla 
dwuipółletniej Sary. Sama siebie określa jako 
babcię z doskoku. Nie mieszka z wnuczką, 
więc nie widują się codziennie. — Technika 
umożliwia nam częstszy kontakt, lecz oczywiście 
nie zastąpi tego bezpośredniego. Tylko poprzez 
obecność, wspólne spędzanie czasu można bu-
dować relację z wnukiem, i najlepiej to robić od 
najmłodszych lat. Jej zdaniem babcia i dziadek 
powinni także wspierać rodziców, mają prze-
cież wiedzę i doświadczenie. Nierzadko stają 
się jedynymi bliskimi, którzy bez ograniczeń 
mogą oferować swój czas, uwagę, cierpliwość 
i spokój. Katarzyna Wzorek dodaje, że młodzi 
ludzie od dziadków mogą się uczyć radzenia 
sobie z trudnościami, chorobą czy ogranicze-
niami wynikającymi z racji wieku. Poza tym 
dziadkowie są najlepszymi przewodnikami po 
historii rodziny: — To właśnie oni najczęściej 
przechowują różne pamiątki i potrafią ciekawie 
opowiadać o przeszłości. Wiedza o dziejach ro-
dziny stawowi ważne źródło tożsamości młodego 
człowieka i daje mu poczucie zakorzenienia, 
warto o tym pamiętać — mówi psycholog.

Młodsi, bardziej obyci w świecie techniki, 
mogą zachęcać starszych do korzystanie z 
komputera czy internetu. Dla chcącego nic 

trudnego. Katarzyna Wzorek zastrzega jednak, 
że nie chodzi o to, by dziadkowie „gonili” 
za techniką. Ważna jest postawa otwartości, 
zainteresowania życiem swoich wnuków, ich 
sposobami spędzania wolnego czasu. — Takie 

relacje stwarzają szansę na zaistnienie równo-
wagi między dynamiką i zmiennością, z którymi 
dobrze sobie radzą młodzi ludzie, a stałością, 
którą reprezentują dziadkowie — zauważa psy-
cholog. O starości nie świadczy metryka, tylko 
stan ducha. Pani Ala słyszała o przypadkach, 
że kobiety 40-, 50-letnie, kiedy zostawały bab-
ciami, nie chciały, by tak je określano. 

— Trzeba zauważyć, że rola babci i dziadka 
się zmienia. Ludzie do późnego wieku są aktywni 
towarzysko i zawodowo. Ważne jest zaakcepto-
wanie nowej sytuacji i uświadomienie sobie, że 
może nam ona dać radość i spełnienie — pod-

kreśla psycholog Katarzyna Wzorek. Coraz 
więcej babć i dziadków to ludzie pełni pasji i 
inicjatywy, którzy nie mają ani czasu, ani ochoty 
siedzieć w bujanym fotelu. Hobby, rozwijanie 
zainteresowań, uniwersytety trzeciego wieku, 

podróże – możliwości jest wiele. — Aktywny 
styl życia zawsze jest czymś pozytywnym. Ma też 
wpływ na relację z młodszym pokoleniem. Jeśli 
dobrze się czujemy we własnej skórze, to uważa-
my, że nasze życie jest atrakcyjne i interesujące. 
Chcemy podzielić się tym z innymi, pojawia się 
więcej wspólnych tematów — dodaje. 

Sekret dobrych relacji wydaje się dość prosty: 
— Ważne, aby obydwa pokolenia potrafiły się 
cieszyć samym faktem bycia ze sobą i doceniały 
wspólnie spędzony czas — podsumowuje psy-
cholog. Takie proste, a czasem bywa trudne…

(m)

Nowocześni dziadkowie
Minione dni babci i dziadka to dobra okazja, by postawić pytanie o to, jak w pę-

dzącym i coraz bardziej wirtualnym świecie budować relację między pokoleniami.

Alicja Podolak-Storch wraz z wnuczką Sarą chętnie korzystają z dobrodziejstw techniki, dzięki którym częściej mogą się widzieć i słyszeć 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 
do uczestnictwa w zimowej księgotece. Dzieci w wieku od 6 do 13 
lat wezmą udział w grach, zabawach i konkursach. Zaplanowano też 
zimowy kuferek rozmaitości, czyli zajęcia literacko-plastyczne, podróż 
do bibliotecznej krainy zagadek, gier i zabaw oraz projekcje filmów. 
Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Więcej na www.biblioteka.rybnik.pl.

Ferie dla aktywnych i tańsza pływalnia. Bogatą ofer-
tę gier i zabaw dla dzieci, a także zajęć sportowych i jednodniowych 
turniejów (siatkówka, koszykówka - trio basket, tenis stołowy, piłka 
nożna – drużyny 5-osobowe) dla uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych przygotował Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Wszystko to będzie się odbywać od poniedziałku 
do piątku w sali gimnastycznej pływalni przy ul. Powstańców Śl. 40 
w Śródmieściu  i w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Jastrzębskiej 

w Boguszowicach. Również w Boguszowicach w poniedziałki, środy 
i piątki (g. 10-12) trenerzy RMKS-u poprowadzą dla chętnych, którzy 
ukończyli dziewiąty rok życia, treningi bokserskie. Z kolei 13 i 14 lutego 
w sali gimnastycznej byłego Gimnazjum nr 11 w Niedobczycach (ul. 
Górnośląska, naprzeciwko Orlika) odbędą się turnieje piłkarskich piątek.

Uwaga! Warunkiem udziału w zajęciach i zawodach jest oka-
zanie aktualnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem oraz pisemnej 
zgody rodziców. Wzór takiej zgody do pobrania ze strony in-
ternetowej MOSiR-u (www.mosir.rybnik.pl), tam również jest 
dostępny szczegółowy harmonogram zajęć i turniejów.

•••
I jeszcze coś dla pływaków od 9 lutego do 24 lutego na obu krytych 

pływalniach MOSiR-u (Śródmieście, ul. Powstańców Śl.; Boguszowice, 
ul. Jastrzębska) uczniowie i studenci (po okazaniu legitymacji) będą 
mogli korzystać z tańszych niż normalnie biletów ulgowych w cenie: 
3 zł (Śródmieście – 45 min.) i 4 zł (Boguszowice – 70 min.). (D), (WaT)
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informator

27 stycznia 
NIEDZIELA
• 16.00 – Dom Kultury w Bogu-

szowicach: „Koziołek Matołek  
i jego przygody”, spektakl Teatru 
Prym Art.

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: kon-
cert Andrzeja Piasecznego.

• 18.00 – Popielów, kościół Świę-
tej Trójcy: koncert noworoczny  
w wykonaniu Miejskiej Orkiestry 
Dętej Rybnik i gości.

28 stycznia
PONIEDZIAŁEK
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans 

Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
„Ekran” –  „80 milionów – numer 
stulecia”, po projekcji spotkanie  
z Józefem Piniorem.

30 stycznia
ŚRODA
• 18.00 – Dom Kultury w Chwało-

wicach: Plejada Dobrych Filmów 
(PDF) – „Filmy Darrena Aronofsky-
’ego” (seans 3).

31 stycznia
CZWARTEK
• 18.00 – Fundacja Elektrowni Rybnik: 

„Bal u króla Baltazara” – spektakl 
Wielkiego Teatru Małego Aktora.

• 19.30 – Kulturalny Club: Piter Pan 
Jam/zawody beat box.

1 lutego
PIĄTEK
• 17.00 – Muzeum w Rybniku: 

„Zabawy z nauką” – wernisaż 
wystawy; ekspozycja potrwa do 
26 marca. 

• 18.00 – Dom Kultury w Niewia-
domiu: „Inny Iran” – spotkanie 
z podróżnikiem Grzegorzem Pe-
tryszakiem. 

• 19.00 – Fundacja Elektrowni Rybnik: 
GEKON, czyli Goście Kabaretu 
Noł Nejm; wystąpią: Chwila Nie-
uwagi, Marcin Zbigniew Wojciech, 

Kabaret 44-200, Kabaret Noc, Tade-
usz Kolorz z przyjaciółmi i Kabaret 
Noł Nejm.

• 19.30 – Kulturalny Club: Dj Hopbeat 
Hot Night (hip-hop/RNB/dancehall).

2 lutego
SOBOTA
• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Ko-

biety i mężczyźni” – premierowe 
przedstawienie teatru Rondo (RCK); 
reż. Izabela Karwot.

• 18.00 – Dom Kultury w Niewiado-
miu: Familijny Bal Etno.

• 19.30 – Cafe Vienna: Milonga – 
wieczór z tangiem argentyńskim.

3 lutego
NIEDZIELA
• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: „Epi-

tafium dla Norberta” – Koncert 
poświęcony twórczości Norberta 
Blachy (pianisty, kompozytora 
i aranżera). W programie msza 
jazzowa „Missa Nova” Małgorzaty 
Maliszczak oraz utwory Norberta 
Blachy w wykonaniu gości. 

• 18.00 – White Monkey: slajdowisko 
podróżnicze Mirka Gomolewskiego 
„Brazylia i Argentyna – czyli jak 
wyjaśniały mi włosy”

• 19.30 – Kulturalny Club: koncert 
zespołu Vitamins.

4 lutego
PONIEDZIAŁEK
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: seans 

Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
„Ekran” – „Mistrz” (reż. Paul Tho-
mas Anderson; prod. USA).

• 19.30 – Kulturalny Club: koncert 
Bruno Plato (Portugalia).

6 lutego
ŚRODA
• 9.30 – Dom Kultury w Chwało-

wicach: II Powiatowy Przegląd 
Twórczości Regionalnej Przed-
szkoli.

• 18.00 – Dom Kultury w Chwało-

wicach: Plejada Dobrych Filmów 
(PDF) – „Johnny Deep w filmach 
Tima Burtona” (seans 1).

7 lutego
CZWARTEK
• 19.30 - Kulturalny Club: koncert 

zespołu S.O.F.A.

8 lutego
PIĄTEK
• 17.00 – Muzeum w Rybniku: „Kar-

nawał w hiszpańskim rytmie” 
– koncert kameralny; wykonawcy: 
Natalia Mańka (sopran), Dawid 
Bonk (gitara).

• 19.00 – Dom Kultury w Chwałowi-
cach: Jazzowe Ostatki, wystąpią: 
Adam Oleś z zespołem oraz regio-
nalny zespół śpiewaczy „Radosto-
wianki”.

• 19.30 – Kulturalny Club: Nie Dub 
w Noisie (drum&bass); zagrają: 
Moptron B2B ZENon, Krzyku oraz 
lokalni didżeje.

9 lutego
SOBOTA
• 12.00 – Fundacja Elektrowni Rybnik: 

warsztaty improwizacji tanecznej  
i tańca współczesnego.

• 18.00 – Fundacja Elektrowni Rybnik: 
FERplayJAM – wieczór jam session.

• 19.30 – Cafe Vienna: Milonga – 
wieczór z tangiem argentyńskim; 
wystąpią: Kasia Popek (flet), Piotr 
Bober (gitara).

10 lutego
NIEDZIELA
• 15.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej:  

„O Piecyku i Kurzyku”, spektakl 
dla dzieci. 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
Kabaret Limo w „Programie dla 
dorosłych”.

•19.30 – Kulturalny Club: koncert 
zespołu 3 Kluski Śląskie.

11 lutego
PONIEDZIAŁEK
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 

seans Dyskusyjnego Klubu Filmo-
wego „Ekran” – „Tango libre” (reż. 
Frederic Fonteyne; prod. Belgia/
Francja/Luksemburg).

13 lutego
ŚRODA
• 18.00 – Dom Kultury w Chwało-

wicach: Plejada Dobrych Filmów 
(PDF) – „Johnny Deep w filmach 
Tima Burtona” (seans 2).

14 lutego
CZWARTEK
• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 

„Nieznośna lekkość bytu” – pre-
mierowy spektakl Teatru Tańca 
Furio (RCK); reż. Izabela Barska-
Kaczmarczyk.

• 19.00 – Dom Kultury w Niedobczy-
cach: koncert akustyczny Nata-
lii Kukulskiej z towarzyszeniem 
Grzegorza Jabłońskiego, Michała 
Dąbrówki, Piotra Pacaka, Dagmary 
Melosik.

• 19.00 – White Monkey: wernisaż 
wystawy rysunków Jadwigi Kostorz 
pt. „Elements of my life, czyli 
Walentynki w ciepłych barwach 
i dźwiękach”

15 lutego
PIĄTEK
• 18.00 – Dom Kultury w Niedo-

bczycach: „Flirt każdego może 
spotkać...” – spektakl musicalowy 
z udziałem członków Zespołu Pie-
śni i Tańca „Śląsk” (w programie 
m.in. piosenki Brela, Brassensa, 
Piaf, Aznavoura). 

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
koncert Macieja Maleńczuka pt. 
„Psychodancing”.

• 19.00 – Kulturalny Club: „Szacun 
Na Dzielni” – 3. Ogólnopolskie za-
wody beatbox (pokaz break dance 
w wykonaniu grupy Oczy Ważki).

27 stycznia
NIEDZIELA

28 stycznia
PONIEDZIAŁEK

30 stycznia
ŚRODA

31 stycznia
CZWARTEK
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16 lutego
SOBOTA
• 9.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 

„Torby malowane” – warsztaty 
artystyczne. 

• 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
„Prawda” – spektakl w reż. 
Jerzego Bończaka (wystąpią: 
Małgorzata Pieczyńska, Mag-
dalena Wójcik, Karol Strasbur-
ger, Jerzy Bończak).

• 19.00 – Dom Kultury w Bogu-
szowicach: koncert Tomka Li-
pińskiego i zespołu Tilt (zagra 
lider i współzałożyciel zespołów 
Brygada Kryzys, Tilt i Fotoness).

• 19.30 – Cafe Vienna: Milonga – 
wieczór z tangiem argentyńskim

17 lutego
NIEDZIELA
• 16.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 

„Królowa Śniegu” – spektakl 
dla dzieci w wykonaniu Teatru 
Wit-Wit z Gliwic.

• 18.00 – Dom Kultury w Bo-
guszowicach: Spotkanie z 
kinem off-owym – projekcja 
filmu Dominika Matwiejczyka,  
pt. „Mechanizm obronny”.

18 lutego
PONIEDZIAŁEK
• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: se-

ans Dyskusyjnego Klubu Filmo-
wego „Ekran” – „Holy motors” 
(reż. Leos Carax; prod. Francja). 

20 lutego
ŚRODA
• 18.00 – Dom Kultury w Chwa-

łowicach: Plejada Dobrych 
Filmów (PDF) –„Johnny Deep 
w filmach Toma Burtona” 
(seans 3).

21 lutego
CZWARTEK 
• 17.00 – Fundacja Elektrowni 

Rybnik: Finał Konkursu Otwar-
tego 17. Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Artystycznej 
oraz koncert Moniki Brodki

• 19.30 – Kulturalny Club: Young 
Guns Festiwal (hip-hop)

22 lutego
PIĄTEK
• 18.00 – Fundacja Elektrowni 

Rybnik: Konkurs Krajowy 17. 
Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Artystycznej OFPA 
2013 (cz. I) oraz koncert „Grze-
gorz Turnau & Przyjaciele” 
(Dorota Miśkiewicz, Basia 
Gąsienica-Gewont, Stanisław 
Soyka).

• 18.00 – Dom Kultury w Niedo-
bczycach: spotkanie z młodym 
rybnickim podróżnikiem Ma-
teuszem Andrusiakiem pod 
tytułem „Podróże MaTT/a 
Obieżyświata”.

23 lutego
SOBOTA
• 17.00 – Dom Kultury w Nie-

wiadomiu: premiera musicalu 
„Pieskie życie”.

• 18.00 – Fundacja Elektrowni 
Rybnik: Konkurs Krajowy 17. 
Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Artystycznej OFPA 
2013(cz. II) oraz koncert „Re-
nata Przemyk & Przyjaciele” 
(Natalia Grosiak i Czesław 
Mozil). 

• 18.00 – White Monkey: foto-
graficzne podsumowanie roku 
2012, czyli przegląd photoca-
stów ze Śląska.

24 lutego
NIEDZIELA
• 17.00 – Dom Kultury w Chwa-

łowicach: „Absynt” – spektakl 
teatru BELFEgoR z Tychów (wy-
łącznie dla widzów dorosłych).

• 17.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
Koncert Galowy 17. Ogólno-
polskiego Festiwalu Piosenki 
Artystycznej OFPA 2013 – 
minirecital Jakuba Pawlaka 
(Grand Prix OFPA 2012), wy-
stępy laureatów oraz koncert 
zespołu RAZ, DWA, TRZY...

25 lutego
PONIEDZIAŁEK
• 18.00 – Młodzieżowy Dom 

Kultury: „Koty niekoniecz-
nie szarobure...” – wernisaż 
wystawy prac plastycznych 
wychowanków pracowni Ka-
meleon (MDK).

• 19.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej: 
„Pojedynek-zabawa w de-
tektywa” – przedstawienie na 
podstawie sztuki Anthonego 
Shaffera (wystąpią: Jan Peszek 
i Błażej Peszek).

27 lutego
ŚRODA
• 17.00 – Dom Kultury w Nie-

wiadomiu: „Filcowe torebki” 
– warsztaty artystyczne dla 
dorosłych. 

• 18.00 – Dom Kultury w Chwa-
łowicach: Plejada Dobrych 
Filmów (PDF) – „Johnny Deep 
w filmach Toma Burtona” 
(seans 4).

28 lutego
CZWARTEK
• 17.30 – Dom Kultury w Nie-

dobczycach: kabaret Para-
nienormalni w programie  
pt. „Żarty się skończyły”.

Informacje pochodzą z Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika, realizującego projekt „Kultura.rybnik.eu”.

wystawy
e Galeria Sztuki Teatru Ziemi Rybnickiej: 

„Portrety” – wystawa fotografii Daniela 

Raczyńskiego (do 25 lutego).

e Galeria Oblicza Teatru Ziemi Rybnickiej: 

„Dzieci Rybnika” – wystawa fotografii (do 

10 lutego).

e Muzeum w Rybniku: „Zabawy z nauką” 

– interaktywna, edukacyjna wystawa przy-

gotowana przez Muzeum Inżynierii Miejskiej 

w Krakowie o elektryczności, mechanice  

i hydrostatyce (od 1 lutego do 26 marca).

e Dom Kultury w Chwałowicach: wystawy: 

malarstwa Danuty Sarny, grafik Romana 

Panasiuka i fotografii Jarka Celucha (do 20 

lutego).

e Dom Kultury w Niewiadomiu: wystawa fo-

tografii zimowych krajobrazów Aleksandra 

Frosa (do 6 lutego).

e Galeria Jasna Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej: „Mistrz i Małgorzata” – wystawa 

malarstwa Lecha Kołodziejczyka i Małgorzaty 

Pedowicz (do 15 lutego).

e Galeria Smolna: „Przestrzeń wariacji” – 

wystawa ilustracji Łukasza Samsonowicza 

(do 13 marca).

e Młodzieżowy Dom Kultury: wystawa Grupy 

Fotograficznej M6 (do 15 lutego).

e Dom Kultury w Niewiadomiu: „Misteria noc-

nych świateł” – wystawa fotografii Szymona 

Kamczyka (od 11 lutego do 6 marca).

Adresy placówek kultury: 
• Teatr Ziemi Rybnickiej, siedziba Rybnic-

kiego Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 1, 
tel. 32 42 22 132; 32 42 23 235 (www.
rck.rybnik.pl); 

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

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

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

• Dom Kultury w Niewiadomiu ,  
ul. I. Mościckiego 15, tel. 32 42 13 755; 

32 43 31 365 (www.dkniewiadom.eu); 

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

• Młodzieżowy Dom Kultury, ul. W. Broniew-
skiego 23, tel. 32 42 24 088 (www.mdk.hg.pl); 

• Fundacja Elektrowni Rybnik (Klub Ener-
getyka), ul. Podmiejska, tel. 32 73 91 898 
(www.fundacjarybnik.pl)   

Lokale i kluby: 
• Cafe Vienna, ul. Cegielniana 20; tel. 667 

438 489

• Kulturalny Club, Rynek 3, tel. 32 42 27 
864, 507 156 313

• Herbaciarnia White Monkey, ul. Kościusz-
ki 62/1, tel: 536 307 064
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Styczeń
• Sesja rady miasta, na której zapadają uchwały o reorganizacji 

oświaty; największe zmiany dotyczą szkolnictwa specjalnego.
• Działalność rozpoczął ośrodek pieczy zastępczej – adopcje 

nadal w Rybniku.
• Rozpoczęcie kosmetycznej przebudowy poczekalni dworca 

autobusowego przy ul Budowlanych.
• Jerzy Kasprzak nowym dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego nr 3. Zastąpił na tym stanowisku Tomasza 
Zejera, który został ordynatorem ortopedii.

• Marsz pamięci w 67. rocznicę ewakuacji obozu w Oświęcimiu. 
• W ramach unijnego projektu „kultura.rybnik.eu” na frontonie 

Teatru Ziemi Rybnickiej zamontowano wielki telebim. 
• Jubileuszowy, 20. finał WOŚP – rybniczanie zebrali 106 tys. zł.
KULTURA: w TZR – widowisko muzyczne The Beatles and Queen, 

Wiedeńska Gala Koncertowa, koncerty Krzysztofa Krawczyka 
i Katarzyny Groniec.

SPORT: udział pięciorga dżudoków Polonii Rybnik w między-
narodowym obozie w Austrii, Sp. z o.o. ROW kontraktuje 
pierwszych żużlowców do II-ligowej drużyny. 

Luty
• Sesja rady miasta – podwyżka cen wody, ścieki bez zmian, imię 

Henryka Mikołaja Góreckiego dla nowej drogi, a Henryka 
Sławika – dla „Budowlanki”.

• W urzędzie miasta spotkanie samorządowców z całego regionu 
związane z planowanym wprowadzeniem w życie rewolucji 
śmieciowej.

• W miejskich placówkach kultury bogaty program imprez dla 
dzieci w czasie ferii zimowych.

• II LO im. Frycza Modrzewskiego zwycięzcą artystycznego 
„Pojedynku na Słowa” w Klubie Energetyka.

• Człowiek Roku 2011 – plebiscyt portalu rybnik.com.pl – wśród 
zwycięzców zespół „6 na 6”, siatkarz Mariusz Prudel i Stani-
sław Słowik z firmy Aksel.  

• Były prokurator Jerzy Hop skazany na osiem lat więzienia.
KULTURA: 16.edycja OFPY – Grand Prix dla Jakuba Pawlaka, 

gwiazdami imprezy: Justyna Steczkowska, Kora i Kayah; w 
TZR – jubileusz 25-lecia pracy artystycznej Cezarego Pazury; 
„Rybniccy Żydzi” – wystawa w Muzeum, Jazzowe ostatki w 
DK w Chwałowicach, w DK w Niedobczycach – krakowski 
Quartet Klezmer Trio.

SPORT: plebiscyt na najlepszego sportowca Rybnika – laureatem 
siatkarz plażowy, przyszły olimpijczyk, Mariusz Prudel.

Marzec
• Sesja rady miasta – zaciągnięcie kredytu na opracowanie 

dokumentacji budowy drogi Racibórz-Rybnik. 
• Cykl zebrań sprawozdawczych rad dzielnic. 
• Ruszył elektroniczny nabór do przedszkoli.
• Awans brygadiera Erwina Jaworudzkiego, długoletniego ko-

mendanta Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, na zastępcę 
komendanta wojewódzkiego.

• Sąd zdecydował, że sprawca strzelaniny w Boguszowicach 
(sierpień 2010) trafi do szpitala psychiatrycznego.

• Zmarł Emil Matloch, wieloletni, emerytowany dyrektor Zasad-
niczej Szkoły Specjalnej.

KULTURA: obchodzący 25-lecie zespół Carrantuohill odebrał w radio-
wej „Trójce” platynową płytę, w TZR – VIII edycja Rybnik Blues Fe-
stival, opera Verdiego „Nabucco” , koncert zespołu Zakopower, w 
DK w Chwałowicach IV Festiwal Podróżników „Rozjazdy”, występ 
zespołu „Śląsk” i chóru Aleksandra Pustowalowa; w Muzeum – 
konferencja naukowa „Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku”.

SPORT: po ośmiomiesięcznej dyskwalifikacji na ring wrócił 
Mateusz Mazik i wywalczył tytuł mistrza Polski w wadze do 
56 kg, kadeci TS Volley Rybnik mistrzami Śląska w siatkówce. 

Kwiecień
• Sesja rady miasta – aktualizacja Programu ochrony środowiska 

dla miasta Rybnika, imię Górniczego Stanu dla Gimnazjum nr 
12 w Niewiadomiu, aktualizacja Programu ochrony środowiska

• Radny PO Piotra Kuczera wstępuje w związek małżeński.
• Uroczysta sesja młodzieżowej rady miasta związana  m. in. z 

zakończeniem pracy kilkorga młodych radnych. 
• Zakończenie cyklu zebrań wyborczych do rad dzielnic. 
• Brygadier Krzysztof Ziaja nowym komendantem rybnickiej 

straży miejskiej; dotychczasowy komendant Janusz Bismor 
wygrał konkurs na szefa strażników w Gliwicach. 

• Oddanie do użytku nowego boiska piłkarskiego ze sztuczną 
murawą w SP 21 w Niedobczycach.

• Doroczna Giełda Budownictwa i Wyposażenia DOM z udziałem 
gości z Chin.

• Nowa nawierzchnia dużej części ul. Miejskiej.
• Miasto ogłosiło po raz kolejny przetarg na sprzedaż działek 

w centrum miasta: przy ul. Hallera oraz między ulicami 3 
Maja i Miejską.

• Castorama wygrywa piąty przetarg na 
sprzedaż działki w sąsiedztwie Carrefoura. 

• W urzędzie miasta spotkanie z mieszkań-
cami i właścicielami firm działających 
przy modernizowanej z opóźnieniami ul. 
Wodzisławskiej.

• Decyzja o elektronicznym naborze do gim-
nazjów i szkół podstawowych.

• Kawalerowie Orderu Uśmiechu patronami 
ZS-P nr 4 w Golejowie.

• Przekazanie kaplicy „Juliusza” Archidiecezji 
Katowickiej przez Sejmik Województwa 
Śląskiego.

• XIII Targi Pracy w Cechu Rzemiosł.
•W szkole muzycznej Szafranków Ogólnopol-

skie Forum Młodych Instrumentalistów. 
• Mieczysław Błaszczyk nowym szefem klubu 

„Harcówka”.
• Ścięcie chorej, liczącej 160 lat, wierzby 

kruchej na dziedzińcu kościoła fran-
ciszkanów. 

• Po długiej chorobie w wieku 50 lat zmarła 
Katarzyna Konsek, która od stycznia 
2007 roku była naczelnikiem wydzia-
łu infrastruktury miejskiej i inwestycji  
w urzędzie miasta.

•Marsz poparcia dla telewizji Trwam. 
KULTURA: w TZR – Dni Krakowskiego Teatru STU w Rybniku: 

„Zemsta” Fredry i „Król Lear” Szekspira z udziałem Daniela 
Olbrychskiego, Jerzego Treli i rybniczanina Olka Krupy; kabaret 
Aloszy Awdiejewa, koncert „Hendrix symfonicznie”, premiera 
widowiska „To nie koniec świata” opartego na poezji Czesła-
wa Miłosza z udziałem m. in. grupy muzycznej Zawiało; XIII 
Festiwal Młodych Instrumentalistów organizowany przez 
Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych

SPORT: koszykarki KK ROW Rybnik zakończyły sezon w ekstra-
klasie na 6.miejscu, w hali hotelu Olimpia VI Otwarty Turniej 
Tenisa Stołowego Olimpia Cup, na Zalewie Rybnickim otwie-
rające sezon Rybnickie Regaty Żeglarskie.

Maj
• Sesja rady miasta – absolutorium dla prezydenta Rybnika przy 

sprzeciwie opozycji. 
• Miejskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja.
• Uroczystości związane z 90-leciem przybycia zakonu francisz-

kanów do Rybnika.
• Udział prezydenta miasta w IV Europejskim Kongresie Gospo-

darczym w Katowicach. 
• Krzysztof Soiński nowym naczelnikiem magistrackiego wydziału 

infrastruktury miejskiej i inwestycji.
• Obchody Dnia Strażaka.
• Rozpoczęcie remontu rybnickiego zamku, siedziby sądu 

rejonowego.
• Na drogach wjazdowych do Rybnika montaż billboardów 

zapowiadających imprezy kulturalne i inne ważne miejskie 
wydarzenia.

• Wniosek Nowej Prawicy o przeprowadzenie w Rybniku refe-
rendum w sprawie likwidacji straży miejskiej.

• Inscenizacja historyczna na ul. Powstańców w rocznicę III 
Powstania Śląskiego.
• Organizowane przez re-
dakcję „GR” III Dyktando o 
tytuł Rybnickiego Mistrza 
Ortografii.
• Matury – do egzaminu 
w rybnickich szkołach przy-
stąpiło prawie 2200 abitu-
rientów.  
• Juwenalia rybnickiej mło-
dzieży akademickiej.
• 101. urodziny Gertrudy 
Kuśki z Ligoty-Ligockiej 
Kuźni.
• W wieku 74 lat zmarł ks. 
Czesław Cyran – budow-
niczy i pierwszy proboszcz 
parafii św. Floriana w Orze-
powicach.
• W wieku 82 lat zmarł Adam 
Bezeg – lekkoatleta, szkole-
niowiec, autor publikacji o 
tematyce sportowej.
KULTURA: na scenie TZR 
jubileusz 20-lecia pracy ar-
tystycznej muzyka Ireneusza 
Głyka; koncert Filharmonii 

Rybnickiej i dyplomantów szkoły muzycznej poświęcony 
pamięci Eugeniusza Stawarskiego; w PiM Bibliotece Publicznej 
wieczór poetycko-muzyczny związany z 20. rocznicą śmierci 
Janiny Podlodowskiej; w DK w Boguszowicach X Regionalny 
Przegląd Grup Przedszkolnych „Roztańczone pantofelki”; 
imprezy z okazji Dni Województwa Śląskiego pod hasłem 
„Śląsk środkiem muzycznych szlaków Europy”.

SPORT: turniej koszykówki ulicznej „Rynek Basket”;  Szwed An-
dreas Jonsson wygrywa 6. Międzynarodowy Turniej Żużlowy 
Pamięci Łukasza Romanka, a Duńczyk Nicki Pedersen memoriał 
red. Ciszewskiego; Bieg Wiosny 2012 w ramach akcji Polska 
biega; Międzynarodowy turniej szermierczy dzieci Rybnik Cup 

w ramach obchodów 85-lecia szermierki w Rybniku.   

K a l e n d a r i u m  2 0 1 2 

Lipcowy koncert amerykańskiej rockowej grupy  
Guns’N Roses, w którym wzięło udział blisko 17 tys.  
fanów, był jak dotąd „najliczniejszym” wydarzeniem mu-
zycznym w historii miasta. Niestety, wokalista grupy Axel 
Rose ustanowił jeszcze jeden rekord – spóźnienia

Osoby należące do Kongresu Nowej Prawicy próbo-
wały zorganizować w mieście referendum w sprawie 
likwidacji straży miejskiej. Zebrały jednak zbyt mało 
podpisów i radni odrzucili ich wniosek. Inicjatorzy od-
wołali się jeszcze do sądu, ale ten oddalił ich skargę
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Czerwiec
• Sesja rady miasta – w 90. rocznicę powrotu Śląska do Macierzy 

hołd i uznanie dla walczących o polskość Śląska; przyjęcie 
programu „Duża rodzina”; zaproszenie do Rybnika polskiej 
rodziny z azjatyckiej części Rosji.

• Do użytku oddano zmodernizowaną ul. Raciborską.
• Uroczyste spotkanie z okazji 90. rocznicy powrotu Śląska do 

Macierzy z udziałem przedstawicieli organizacji niepodle-
głościowych i samorządowców w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

• Arkadiusz Kaczmarczyk nowym komendantem rybnickiej 
straży miejskiej.

• Maciej Świat nowym ordynatorem oddziału neurologii WSS 
nr 3.

• Dni Rybnika, a w ich ramach m. in. 21. Złota Lira, koncert 
Grubsona i zespołu Lady Pank oraz piłkarski turniej dzielnic.

• Wizyta 30-osobowej grupy dzieci z ukraińskiego Baru.
• Ruszyła budowa technicznego supermarketu Castorama.
• Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Rybnika–

Boguszowic „17-tka”.
KULTURA: w DKF Ekran – Dni filmu hiszpańskiego, XIII Ogólno-

polski Rybnicki Festiwal Młodych Talentów im. Ireneusza Jeszki. 
SPORT: utworzenie na stadionie przy ul. Gliwickiej strefy kibica w 

związku z trwającymi futbolowymi mistrzostwami Europy, ko-
niec rundy zasadniczej rozgrywek II ligu żużla – rybniczanie na 
2. miejscu, na torze na Wiśniowcu zawody rowerowe z cyklu 
Polish 4X Open, 80-lecie klubu KMS „32” Radziejów–Popielów. 

Lipiec
• Przyłączenie się Rybnika do akcji zbierania podpisów pod 

projektem zmieniającym ustawę o dochodach samorządów.
• Koncert zespołu Guns N’Roses na rybnickim stadionie .
• Oddanie do użytku zmodernizowanego odcinka ul. Podmiejskiej 

wraz z dwoma nowymi rondami. 
• Zakończenie modernizacji dwóch 

familoków przy ul. Generała An-
dersa w Niedobczycach. 

• Ruszył program „Duża rodzina”. 
• Dr Marta Cuber nowym szefem 

ds. Ośrodka Dydaktycznego UŚl 
w Rybniku.

• Obchody Święta Policji; insp. Teofil 
Marcinkowski zastąpił na stano-
wisku komendanta policji insp. 
Krzysztofa Sowulę, który objął 
funkcję komendanta w Gliwicach.  

• Ks. dr Andrzej Marek nowym 
proboszczem parafii św. Jadwigi 
Śląskiej.

• Rekordowe upały – 7 lipca na kąpie-
lisku Ruda odnotowano 40 st. C. 

• W TZR – 22. Międzynarodowa 
Wystawa Lilii i Kompozycji Kwia-
towych.

KULTURA: popołudnia z folklorem na 
estradzie w kampusie; festyn na 
paruszowieckich błoniach z udzia-
łem gości z Karwiny; premiera 
debiutanckiego singla i teledysku Sabiny Jeszki „Good Times”.

SPORT: olimpijski występ Mariusza Prudla; trzecia, bardzo udana 
edycja Rybnickiego Półmaratonu Księżycowego.

Sierpień
• Poświęcenie przez ks. arcybiskupa Wiktora Skworca kaplicy  

i erygowanie nowej parafii pod wezw. Matki Boskiej Często-
chowskiej na osiedlu Nowiny. 

• Zmarł Henryk Wilk, radny BSR.
• O. Feliks Krzysztof Rachwalik nowym proboszczem franciszkań-

skiej parafii św. Józefa Robotnika.
• Rozpoczęcie modernizacji ul. Przemysłowej w dzielnicy Paru-

szowiec-Piaski. 

• Obchody 40-lecia Zespołu Tańca Ludowego 
„Przygoda” w ramach Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru.

• 67. Rybnicka Piesza Pielgrzymka do Częstochowy.
Zmarł Franciszek Prus, wirtuoz akordeonu, peda-

gog szkoły muzycznej Szafranków.
 W TZR XV Międzynarodowa Wystawa Dalii, Mie-

czyków i Kompozycji Kwiatowych.
KULTURA: V Międzynarodowy Festiwal Jazzu 

Tradycyjnego.
SPORT: start do szóstego i, jak się okazało, ostat-

niego sezonu w ekstraklasie rybnickich koszy-
karek; Krzysztof Mrozek staje na czele nowego 
Żużlowego Klubu Sportowego ROW Rybnik.

Wrzesień
• Sesja rady miasta: odrzucenie przez radnych wniosku o prze-

prowadzenie referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej, 
Henryk Frystacki (BSR) uzupełnił skład osobowy RM.

• Obchody 73. rocznicy obchodów wybuchu II wojny światowej.
• Oficjalne otwarcie zmodernizowanej siedziby Domu Kultury 

w Niedobczycach.
• Oddanie do użytku nowego parkingu na 160 miejsc u zbiegu 

ul. Jankowickiej i Reymonta.
• 60. urodziny Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.
• Zakończenie przebudowy skrzyżowania ul. Małachowskiego  

z ul. Błękitną w Boguszowicach.
• SP 32 w Orzepowicach w nowej siedzibie przy ul. Borki.
• Otwarcie przedszkola specjalnego w SOS-W przy ul. Miko-

łowskiej.     
• Urząd Celny w Rybniku w nowej siedzibie – w dzielnicy Kłokocin.
• Jubileusz 50-lecia rybnickiego oddziału WOPR.

• Trzeci Rybnicki Marsz Ruchu Auto-
nomii Śląska.
• Wprowadzenie opłat parkingowych 
w dwóch centrach handlowych: Plazie 
i Focusie.
• W Empiku – promocja książki „Ta-
jemnice rybnickich dzielnic”, wydaw-
niczego debiutu Rybnickiej Agencji 
Wydawniczej. 
• Ślub rybnickiego olimpijczyka Ma-
riusza Prudla i jego przeprowadzka 
do sąsiednich Jejkowic. 
KULTURA: XXVII Dni Muzyki Organo-
wej, w TZR – widowisko kabaretowe 
z udziałem Zenona Laskowika i Jacka 
Fedorowicza.
SPORT: 5. Międzynarodowy Tour do 
Rybnik – zwycięstwo Marcina Sapy, 
żużlowcy ROW Rybnik bez awansu do 
I ligi, brązowe medalistki olimpiady w 
Londynie, wioślarki Magdalena Mu-
larczyk i Julia Michalska gośćmi Dnia 
Otwartego Fundacji Elektrowni Rybnik. 

Październik
• W TVN24 – spot promocyjny „Rybnik... miasto wysokich lotów”.
• Zakończenie przenosin Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do 

nowej siedziby przy ul. Kościuszki 17.
• Jubileusz 90-lecia I LO im. Powstańców Śląskich.
• Obchody jubileuszu 50-lecia istnienia w Rybniku Centrum 

Kształcenia Inżynierów Politechniki Śl.
• Oddanie do użytku wyremontowanej ul. Przemysłowej oraz 

odcinka ul. Gliwickiej.
• Pierwsza po remoncie msza św. w Kościółku Akademickim.
• Nadanie Zespołowi Szkół Budowlanych imienia Henryka 

Sławika.
• „Przygoda” w nowej siedzibie przy ul. Świerklańskiej. 
• Poświęcenie tymczasowej kaplicy w sąsiedztwie budowy 

nowego kościoła przy ul Górnośląskiej w Niedobczycach; 
konsekracja kościoła Królowej Apostołów przy ul Kościuszki 
przez ks. arcybiskupa Skworca.

• 43. Rybnickie Dni Literatury – Honorowa Złota Lampka Górnicza 
dla Kabaretu Młodych Panów. 

• Jubileusz 60-lecia Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik” i 35-lecia 
pracy dyrygenckiej jej szefa Mariana Wolnego.

• W Alpach zaginął Krystian Dziurok, naczelnik wydziału po-
datków UM.

KULTURA: w TZR – spektakl baletowy „Jezioro łabędzie” w wykona-
niu Royall Russian Ballet, 19. Konfrontacje Filmowe DKF Ekran. 

SPORT: obchody jubileuszu 20-lecia Rybnickiego Młodzieżowego 
Klubu Sportowego.

Listopad
• Sesja rady miasta – podatki podwyższone na poziomie inflacji.
• Obchody Święta Niepodległości.
•Miasto prezentuje koncepcję rewitalizacji ulic Sobieskiego  

i Powstańców Śl. i rozpoczyna konsultacje społeczne.
• Adam Makowicz pierwszym laureatem honorowego medalu 

„Zasłużony dla Miasta Rybnika”.
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla skarbnika miasta 

Bogusława Paszendy.
• Rybnickie czworaczki ukończyły pierwszy rok życia.
KULTURA: w TZR – jubileuszowy koncert obchodzącej 25-lecie 

istnienia folkowej grupy Carrantuohill, 27. edycja Silesia Jazz 
Meetingu, 17 Rybnicka Jesień Kabaretowa Ryjek 2012 – zwy-
cięzcą kabaret Limo z Trójmiasta; Dni Cecyliańskie z udziałem 
artystów niemieckich; w Klubie Energetyka koncertuje zespół 
Coma, a w Kulturalnym Klubie Czesław Mozil. 

SPORT: wycofanie koszykarek KK ROW Rybnik z rozgrywek Ford 
Germaz Ekstraklasy, III Puchar Polski Juniorów w szpadzie, 
piłkarze Energetyka ROW Rybnik mistrzami jesieni rozgrywek 
II ligi, 20. Regionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych.    

Grudzień
• Sesja rady miasta – budżet na 2013 rok przyjęty jednogłośnie.
• Decyzja francuskiego EDF o wstrzymaniu zapowiadanej inwe-

stycji w rejonie elektrowni „Rybnik”.
• Decyzja o zimowym wstrzymaniu robót na ulicach Żorskiej  

i Wodzisławskiej.
• Oddanie do użytku wyremontowanego parkingu przy ul. 

Jaskółczej.
• IV Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie – plenerowa 

impreza świąteczna. 
• Małgorzata Gruczelak Wolontariuszką Roku 2012.
• W Teatrze Ziemi Rybnickiej sylwestrowy wieczór z Sinfoniettą 

Bydgoską pod batutą Macieja Niesiołowskiego.
KULTURA: w TZR – IV Międzynarodowy Silesia Gospel Festival, 

koncert orkiestry symfonicznej szkoły Szafranków dedykowany 
pamięci Józefa Cyrana i Katarzyny Konsek, „Kwartet” Schaef-
fera z udziałem Jana Frycza, Jana Peszka i braci Grabowskich, 
koncert „6 na 6” z gwiazdami, m.in. z Pawłem Kukizem.

SPORT: VIII Bieg Barbórkowy, V Barbórkowy Puchar Śląska we 
Freedivingu (nurkowanie na wstrzymanym oddechu) na 
pływalni w Boguszowicach, Barbórkowe regaty kajakowe na 
Zalewie Rybnickim.

(r)

Smutny koniec ekstraklasowej drużyny koszykarek KK ROW. Z powodu braku pie-
niędzy w listopadzie koszykarki pożegnały się z ekstraklasą, a kibice z koszykarka-
mi. Klub wycofał drużynę z rozgrywek

Po 16 latach przerwy na igrzyskach olimpijskich znów 
wystąpił rybniczanin. Siatkarz plażowy Mariusz Pru-
del z Volley’a Rybnik ze swoim partnerem Grzego-
rzem Fijałkiem dotarł do ćwierćfinału olimpijskiego 
turnieju w Londynie
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Sylwester pod batutą i z humorem Macieja Niesio-
łowskiego to dobry sposób na radosne wejście w nowy rok! 
Znakomity dyrygent i showman w jednym poprowadził na scenie 
Teatru Ziemi Rybnickiej Sinfoniettę Bydgoską towarzyszącą soli-
stom: Anicie Maszczyk (sopran) i Michałowi „Miśkowi” Musiałowi 
(tenor). A ponieważ śpiewacy Gliwickiego Teatru Muzycznego po-
czuciem humoru dorównują Maestro, oklaski publiczności mieszały 
się z wybuchami śmiechu. W programie nie zabrakło znanych arii 
operetkowych i musicalowych, wzbogaconych niejednokrotnie 
zabawnym, okolicznościowym tekstem samych artystów, ale 
orkiestra zagrała również sporo mniej znanych utworów, szcze-
gólnie kompozytorów niemieckich, co wieczór uczyniło mniej 
przewidywalnym. Maciej Niesiołowski, rodem z Bytomia, o czym 
pewnie wielu widzów nie wiedziało, snuł również wspomnienia 
z dzieciństwa w tym mieście, wykazując się całkiem dobrą znajo-
mością śląskiej gwary. Po północy poinformował natomiast, że 
jego syn właśnie oświadczył się ukochanej... Hiszpance. Zresztą 
wątków rodzinnych było więcej, bo na widowni zasiedli również 
bliscy Michała Musiała, w tym jego obchodząca dziesiąte urodziny 
córka. Było więc ciepło i familijnie i w takiej też atmosferze prze-
biegł wzniesiony przez dyrektora Adama Świerczynę białym winem 
i przegryziony ciasteczkiem noworoczny toast! Wśród publiczności, 
która wypełniła szczelnie salę widowiskową, dostrzegliśmy m.in. 
byłego prezydenta Rybnika Józefa Makosza z małżonką, a także 
bohatera kwietniowych spektakli krakowskiego teatru STU, aktora 
Olka Krupę. Czyżby przedłożył on rybnicki TZR nad nowojorski Times 
Square? Do Siego Roku!

Odbywające się w rybnickiej bibliotece otwarte wykłady dr 
Jacka Kurka, z cyklu „Tajemnica i poznanie: uwagi o kulturze 
i wyobraźni”, zyskały już sobie grono wiernych słuchaczy. 11 
stycznia mieli oni okazję odkryć kolejne tajemnice i odbyć wyjątkową 
podróż do przeszłości i historii sztuki. Tym razem tematem był ro-
mantyzm. — Jego znaczenie zostało zdefraudowane i jest błędnie 
łączone z sentymentalizmem. Spróbujemy je dziś odzyskać — zapo-
wiedział dr Jacek Kurek. Przypomniał, że artyści romantyzmu chcieli 
zmieniać świat w imię buntu i wolności, fascynowali się literaturą, mi-
tami, przyrodą, odkrywali orient i nie stronili od używek. Na slajdach 
pojawiały się obrazy mistrzów epoki: Eugene’a Delacroix („Wolność 
wiodąca lud na barykady”, „Śmierć Sardanapala”) Theodora Gericault 
(„Tratwa meduzy”), czy Caspara Davida Friedricha („Skały kredowe 
na Rugii”). Dr Kurek analizował i odkrywał ich tajemnice, a wykład 
zakończył swoim ulubiony obrazem pędzla Friedricha „Na żaglowcu” 
z nadzieją, że w 2013 roku słuchacze będą dostrzegać to, co w życiu 
najważniejsze, podobnie, jak bohaterowie tego obrazu. 8 lutego o 
10 w bibliotece odbędzie się kolejny wykład dr Kurka pt. „Światło 
jest najważniejsze”, poświęcony impresjonizmowi. 

19 stycznia, na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej, gospodynie 
z rybnickich Gotartowic, Łukowa Śląskiego, Palowic, Jejkowic, 
Pstrążnej i żorskich Osin rywalizowały podczas ósmego Po-
wiatowego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich „Gwara śląska na 
wesoło”.  — Obiady rychtowałach, wnuki wychowałach, a teraz 
pa, jada do spa! — mówiły gospodynie z Łukowa Śląskiego podczas 
turnieju, którego celem jest kultywowanie dziedzictwa kulturowego 
i kulinarnego regionu. Zabawę tradycyjnie przygotował Śląski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie wspólnie z Rybnickim 
Centrum Kultury. Panie rywalizowały w czterech konkurencjach. 
Były scenki kabaretowe na zadane tematy: „Bądź zawsze piękna” 
i „Jak dożyja do penzyje” oraz prezentacje regionalnych tańców 
ludowych (nie tylko polskich!). W sali kameralnej TZR, członkinie 
startujących w turnieju kół częstowały wypieczonym przez siebie 
chlebem, a na scenie bawiły publiczność swojskim humorem oraz 
sporymi umiejętnościami aktorskimi i tanecznymi. — W tym roku 
poziom turnieju był bardzo wysoki i wyrównany. Wszystkie panie 
zachwyciły nas pomysłowością i zaangażowaniem — mówi Jadwiga 
Gajewska z powiatowego zespołu doradców rolniczych w Rybniku. 
Zwyciężyły członkinie KGW w Pstrążnej, a nagroda publiczności 
trafiła w ręce gospodyń z Palowic.    

Uczestniczki turnieju przygotowały niespodziankę dla obecnej na 
sali europosłanki Małgorzaty Hanzlik, przyznając jej tytuł honorowej 
gospodyni wiejskiej. Eurodeputowana, która na co dzień wspiera 
działania kół w regionie, a od trzech lat organizuje dla członkiń 
KGW europejski dzień kobiet, nie kryła radości z otrzymanego 
wyróżnienia: — Jesteście wspaniałe. To dla mnie zaszczyt, że przy-
jęłyście mnie do swojego grona. Fajnie jest być wiejską gospodynią! 

— cieszyła się Małgorzata Hanzlik.
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Kulturalnym skrótem

q Związany z Rybnikiem zespół wokalny Panie i 
Panowie nagrał płytę „Narodzenie”. Znalazły się 
na niej najpiękniejsze kolędy, pastorałki i utwory 
bożonarodzeniowe oraz zaskakująca przeróbka 
kolędy „Mizerna cicha”; wszystkie wykonane 
a cappella. Zespół Panie i Panowie znany jest 
szczególnie publiczności Silesia Gospel Festival. 
Grupa, która występuje w składzie: Aleksan-
dra Orzechowska, Natalia Łukaszewicz, Adam 
Seiffert, Jakub Niedziela i Mateusz Szczygielski 
(beatbox), awansowała do tegorocznej edycji 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w 
Będzinie. Próbkę swoich wokalnych umiejętno-
ści zespół dał też podczas Rybnickiego Bożego 
Narodzenia i Kolędowania. 

q Działający przy Młodzieżowym Domu Kultury 
zespół taneczny Reflex udanie zakończył 2012 
rok. 27 listopada grupa wzięła udział w VII Edycji 
Konfrontacji Tanecznych „Kompozycje 2012” w 
Chorzowie. Reflex zaprezentował się w układzie 
zatytułowanym „Tubylce” w choreografii Moniki 
Floryszak i zajął pierwsze miejsce.

q „Degustacja uczuć” to tytuł wystawy malarstwa 
Danuty Sarny, ale również Wieczoru Sztuk w 
Domu Kultury w Chwałowicach. Pierwsze w tym 
roku interdyscyplinarne spotkanie odbyło się 11 
stycznia. Obok prac Danuty Sarny, która prowa-
dzi w Młodzieżowym Domu Kultury dziecięcą 
pracownię plastyczną Kameleon, w Chwałowi-
cach pokazano też grafiki Romana Panasiuka 
i fotografie Jarka Celucha, a w recitalu „Ona i 
On” wystąpili Agnieszka Janas i Jacek Porszke. 
Wystawy czynne są do 20 lutego.  

q Grupa Fotograficzna M6 działająca pod auspi-
cjami Młodzieżowego Domu Kultury przygoto-
wała pokaz zdjęć ośmiu osób związanych z tym 
klubem. 5 stycznia w MDK można było oglądać 
pokazy multimedialne i zdjęcia m.in. Beaty Myśli-
wiec, Przemysława Oczachowskiego, czy Martyny 
Tomaszewskiej, ale też dyskutować o pracach i 
tematach, jakie wybierają fotograficy z grupy M6. 

q „Mistrz i Małgorzata” to tytuł wystawy malar-
stwa, którą otwarto 5 stycznia w galerii Powiato-
wej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Swoje prace 
pokazali mistrz, czyli prof. Lech Kołodziejczyk, 
kierownik Katedry Malarstwa Instytutu Sztuki w 
Cieszynie, autor kilku cykli malarskich (Kosmo-
gonie, Księga Słońca, Głowy, Rytmy Pamięci)  
i Małgorzata Pedowicz, mieszkająca w Rybniku 
absolwentka wydziału artystycznego w Instytucie 
Sztuki, która zajmuje się malarstwem i rysunkiem. 
Malarstwo tych dwojga łączy podobna atmosfe-
ra, klimat i bliskość odczuwania świata. Obrazy 
można oglądać do 15 lutego. „Mistrz i Małgo-
rzata” to kontynuacja rybnickich wystaw wykła-
dowców katedry malarstwa i ich absolwentów. 

q 11 stycznia w ramach osiemnastego koncertu 
akustycznego „Bez Prądu” w bibliotece pu-
blicznej wystąpiła jastrzębska grupa Blend. 
Zespół działa od 2003 r. Obecnie występuje  
w czteroosobowym składzie, a inspiracji szuka  
w muzyce lat 70. Blend brał udział w telewizyj-
nym programie „Must be the music”. Członkowie 
zespołu mówią, że chcą grać prostą, energetycz-
ną, rockandrollową muzykę. 

13 stycznia 
z koncertem 
w kośc ie le 
pa ra f i a lnym  
w Niewiado-
miu wystąpili 
młodzi rybniccy 
organiści, czyli 
uczniowie klasy 
organów, pro-
wadzonej przez 
Elżbietę Wło-
sek-Żurawiecką 
w Państwowej 
Szkole Muzycznej II stopnia w Rybniku. Na bożonarodzeniowy repertuar koncertu 
złożyły się: „Suita gotycka” – Leona Boellmanna, dwie „Fantazje Bożonarodzenio-
we” Feliksa Nowowiejskiego oraz „Pastorale” i „Piece heroique” Cesara Francka. Na 
dobrej klasy tamtejszym instrumencie – organach Schlaga, sprowadzonych przed 
20 laty z Niemiec zagrali je Marcin Knura z klasy II, Angelika Kwiecień z klasy IV  
i Agnieszka Nogły z klasy V oraz laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Or-
ganistów, który w listopadzie odbył się w Krakowie: jego zwycięzca Maciej Somerla 
z klasy VI i mieszkający w Niewiadomiu zdobywca drugiej nagrody Paweł Przybyła.

Początek roku to już tradycyjnie okres koncertów noworocznych i kolędo-
wych. Już 6 stycznia w urokliwym wnętrzu zabytkowego, drewnianego kościółka 
św. Wawrzyńca w Ligocie-Ligockiej Kuźni z koncertem kolęd wystąpił Rybnicki Chór 
Kameralny „Autograph” pod dyrekcją Joanny Glenc. Zaśpiewali tam również soliści 
niezwiązani z chórem Mieczysław Błaszczyk i Sabina Olbrich-Szafraniec. Z trzema 

koncertami noworocznymi i z bardzo atrakcyjnym programem wystąpiła 
Miejska Orkiestra 
Dęta „Rybnik”.  
6 stycznia zagrali 
w kościele NSPJ  
w Niedobczy-
cach, 13 stycznia 
w Chwałowicach, 
a na 27 stycz-
nia (g. 18.50)  
zapowiedziano 
koncert miej-
skiej orkiestry 
dętej w koście-
le Trójcy Świętej  
w Popielowie.

Od kilku już tygodni informacje o imprezach kulturalnych odbywających 
się w mieście docierają do rybniczan i nie tylko, ze zdwojoną siłą. 70 nowych, 
podświetlanych gablot na kulturalne afisze ustawionych tak w centrum miasta, 
jak i w dzielnicach spisuje się na razie bez zarzutu. To jeden z elementów projektu 
„Kultura.rybnik.eu”. Łączna wartość całego projektu wynosi ponad 1,9 mln zł, ale aż 
85 proc. tej kwoty pokryje dofinansowanie przyznane miastu w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
(fundusze Unii Eu-
ropejskiej). Kolej-
nym elementem 
projektu będzie 
kulturalny ser-
wis internetowy 
– www.kultura.
rybnik.eu. Ma zo-
stać uruchomiony  
w ciągu najbliż-
szych tygodni.
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Kulturalnym skrótem

Na 60 zdjęciach znajdziemy m.in. Andrzeja 
Wajdę, Marcina Dorocińskiego, Magdalenę Cie-
lecką, Weronikę Rosati, Davida Lyncha czy  Keanu 
Reevesa. — Współpracuję z festiwalem Camerimage 
i Rybnickim Centrum Kultury. Kiedy pojawiają się 
gwiazdy, pojawiam się i ja i pokazuję im swoje zdję-
cia. Sesje są bardzo krótkie, ale udaje mi się uchwycić 
kilka sekund z życia gwiazdy — mówi Raczyński. 
Daniela Olbrychskiego i Olka Krupę sfotografował 
w TZR. Robił też zdjęcia kabaretom goszczącym 
na Ryjku. Mówi, że artyści są zwykle bardzo otwarci 
i nie „gwiazdorzą”, a każda fotografia to inna histo-
ria. Jak ta z reżyserem Volkerem Schlöndorffem, 
który w czasie robienia zdjęć utknął w hotelowych 
drzwiach, czy z gwiazdą Matrixa Keanu Reeve-
s’em. Aktor przyjechał na festiwal Camerimage 
jako producent filmu dokumentalnego z dwoma 
wspólnikami. Daniel Raczyński zaczął „podchody” 
od zrobienia zdjęć jednemu z nich. Tak dotarł do 
gwiazdora, który innym odmówił udziału w sesji 
zdjęciowej; z jednym wyjątkiem… 

Rybniczanin Daniel Raczyński fotografuje od 20 
lat. Jest absolwentem łódzkiej Filmówki. Kino ode-
grało w jego życiu ogromną rolę, dlatego portretuje 
nie tylko znanych aktorów, ale też operatorów  
i reżyserów, którzy stoją po drugiej stronie kamery. 
To jego hołd dla wielkich kina. — Większość tych 
osób stworzyło filmy, które widziałem w dzieciństwie 
i młodości. Były dla mnie niezwykle inspirujące,  
a ich twórcy budzili mój podziw. Postanowiłem po-
kazać, jak wygląda dziś 80-latek, który zrobił „Bliskie 
spotkania trzeciego stopnia”, autor filmu „Życie Pi”, 
czy operator głośnego „Wstydu” — mówi Raczyński.  
— On po prostu kocha kino — podsumowuje 
Adam Świerczyna, dyrektor TZR, w którym do 25 
lutego prezentowane będą „Portrety”. 

(S) 

q 4 stycznia w Ośrodku Dydaktycznym UŚ w Ryb-
niku odbyło się spotkanie poetyckie „Wojtyła 
niezwykły”. Wieczór wypełniły krótkie wykłady 
studentów filologii polskiej na temat życia i twór-
czości bł. Jana Pawła II oraz recytacje utworów 
Papieża Polaka. — Poezja, dramaty i encykliki Ka-
rola Wojtyły, choć uchodzą za trudne w interpre-
tacji, należą do najbardziej wartościowych dzieł 
współczesnej literatury — przekonują studenci 
z Koła Naukowego Polonistów, które spotkanie 
zorganizowało. Było ono częścią I Studenckiego 
Charytatywnego Koncertu Kolęd i Pastorałek, jaki 
odbył się dzień wcześniej w rybnickiej bazylice 
(więcej na stronie 40).

q „Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku” – to 
najnowsza publikacja Muzeum w Rybniku, wydana 
w ramach Zeszytów Rybnickich. Ponad 700 stro-
nicowa książka, która została przygotowana we 
współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach, zawiera najciekawsze refera-
ty wygłoszone podczas ubiegłorocznej konferencji 
naukowej pod tym samym tytułem. Wydawnictwo 
dostępne będzie w sprzedaży od lutego. 

q 10 stycznia w Galerii Smolna otwarto wystawę 
prac poznaniaka Łukasza Samsonowicza zatytu-
łowaną „Przestrzeń wariacji”. Prezentowane są 
m.in. jego ilustracje do książki Grzegorza Kasdep-
ke „Poradnik hodowcy aniołów”. Samsonowicz 
zajmuje się komiksem, rysunkiem, grafiką kom-
puterową i malarstwem. — Wystawy ilustracji 
i komiksu należą do rzadkości, dlatego warto 
zobaczyć prezentowane u nas prace — zachęca 
Marzena Oleksy, kierownik biblioteki na Smolnej, 
w której mieści się galeria. Wystawa czynna do 
13 marca.

q 5 stycznia w Kielcach i 19 stycznia w Katowicach 
swoje wieczorki poetyckie miała rybniczanka 
Bożena Wiesiołek. W połowie września ub. roku 
ukazał się jej pierwszy e-book pt. „Zapalić dwa 
razy jedną zapałkę”. Tomik jest zbiorem wierszy  
o różnej tematyce, które powstawały na prze-
strzeni ostatnich lat.

q 20 stycznia Dom Kultury w Boguszowicach za-
prosił na przegląd filmów komediowych Piotra 
Matwiejczyka: „Piotrek 13-go 2” i „Wyręczony 
zaręczony”. 

q Do końca stycznia Klub Filmu Niezależnego 
czeka na zgłoszenia osób, które chcą zagrać  
w pierwszej rybnickiej telenoweli offowej „Kaś-
ka?”. Poszukiwane są osoby w wieku od 18 do 81 
lat, najlepiej z Rybnika lub okolic. W zgłoszeniu 
należy napisać kilka słów o sobie, załączyć zdjęcie 
i wysłać na adres klubkfn@wp.pl. Uczestnicy 
(również z kwietniowego naboru) zostaną po-
wiadomieni o castingu głównym, który odbędzie 
się w lutym w Domu Kultury w Chwałowicach. 
Zdjęcia do filmu ruszą na przełomie lutego  
i marca. Serial będzie można oglądać na kanale 
youtube. W DK w Chwałowicach działa też grupa 
teatralna Antyteatr, która z kolei poszukuje akto-
rów powyżej 21 lat. Próby odbywają się w każdy 
czwartek (od 17 do 20). Informacje na www.kfn.
org.pl/kfn2007/teatr.htm

q Muzeum w Rybniku i Uniwersytet Trzeciego 
Wieku zaprosiły 22 stycznia na koncert „Niezapo-
mniane melodie” z udziałem zespołu wokalnego 
Moderato (Dorota Gatnar i Stanisław Pająk – 
śpiew oraz Romana Kurowiec – fortepian).

21 lutego w Klubie Energetyka 
Fundacji Elektrowni Rybnik rozpocz-
nie się 17. Edycja Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Artystycznej 
OFPA 2013, nazywanego festiwalem 
festiwali, bo w jego części konkur-
sowej występują głównie laureaci 
innych festiwali piosenki artystycz-
nej, aktorskiej czy poetyckiej, jakie 
odbyły się w poprzednim roku. 

Konkursową stawkę uzupełnią zwy-
cięzcy ogólnopolskich eliminacji, których 
finał, 21 lutego otworzy cały festiwal. 
Pierwsza tura eliminacji odbyła się w KE 
w trzeci weekend stycznia. Jury, któremu 
przewodniczył Jan Poprawa, szefujący 
też jury OFPY, z grona 5 wykonawców, 
wybrało dziesięciu wokalistów. Ci po 
wcześniejszych warsztatach będą ry-
walizować o cztery miejsca w obsadzie 
głównego festiwalowego konkursu, który 
odbędzie się 22 i 23 lutego.

Nasz rybnicki festiwal pozwala  
z jednej strony posłuchać młodych uta-
lentowanych wykonawców z artystyczną 
osobowością, którzy rozpoczynają być 
może swoją karierę, a z drugiej, uzna-
nych już gwiazd sceny i estrady. W tym 
roku w koncertach kończących kolejne 
festiwalowe dni wystąpią m.in.: Monika 
Brodka, Grzegorz Turnau, Renata 
Przemyk i Czesław Mozil, a na finał w 
Teatrze Ziemi Rybnickiej zespół Raz, 
Dwa, Trzy…

Bilety będą do nabycia od 4 lutego 
w sekretariacie Klubu Energetyka  
i w kasie w Teatru Ziemi Rybnickiej. 

(WaT)

Kilka sekund 
z życia gwiazd

Wszystkie portrety są czarno białe, ale 
historie z nimi związane – barwne. Nie 
mogą być inne, skoro Danielowi Raczyń-
skiemu udało się spotkać z największymi 
gwiazdami współczesnego kina. — Trzeba 
znaleźć sposób — mówi o tym, jak udało mu 
się namówić sławy na sesje fotograficzne. 
Od 18 stycznia jego wystawę „Portrety” 
można oglądać w Teatrze Ziemi Rybnickiej. 

Festiwal 
festiwali

Koncert galowy tegorocznej OFPY w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej rozpocznie minirecital zwycięzcy 
ubiegłorocznego festiwalu Jakuba Pawlaka

Daniel Raczyński i jego portrety 

Sa
bi

na
 H

or
ze

la-
Pis

ku
la

W
ac

ła
w 

Tro
sz

ka

34 Nr 1/499; styczeń 2013



Soliści Opery Śląskiej w Bytomiu i 
innych scen muzycznych w kraju: Joanna 
Kściuczyk-Jędrusik (sopran, primadonna 
Opery Śl.), Magdalena Okońska (sopran), 
Maciej Komandera (tenor) oraz znany 
w Rybniku baryton Adam Żaak wcielili 
się w postaci pełnego zabawnych qui pro 

quo i romansowego nastroju spektaklu 
muzycznego „Bal w Savoyu”, inspirowa-
nego operetką. Zgodnie z zamierzeniami 
twórców przedstawienia, w tym reżysera 
Stanisława Skulskiego i szefa muzycznego, 
gościnnie dyrygującego orkiestrą Krzysztofa 
Dziewięckiego, to właśnie w naszym mieście 
miałoby powstać coś na kształt teatru vari-

étés, a obserwując reakcję świadków reali-
zacji tej idei czyli publiczności, a szczególnie 
panów, można stwierdzić, że rybniczanie nie 
mieliby nic przeciwko! Duży wpływ na taką 
postawę miały niewątpliwie całe w piórach, 
apetyczne „tancerki z variétés” czyli grupa 
taneczna Sukces – Crazy Girl’s Show, które 

dodały przedstawieniu szczypty pikanterii. 
Dariusz Niebudek, ceniony dotąd jako ak-
tor scen muzycznych i dramatycznych oraz 
programów TV i widowisk estradowych, 
znany też jako świetny interpretator bajki 
o rybnickim „Rybku”, teraz sprawdził się w 
roli dyrektora przyszłego teatrzyku, który 
anegdotami mógłby zapełnić cały program. 

Mógłby, ale nie zapełnił, bo w variétés 
dowcipne słowo nie istnieje bez mu-
zyki. Usłyszeliśmy zatem powiązane 
fabułą najpiękniejsze melodie i arie, 
w tym m.in. z musicalu „Upiór w 
operze” Webera, operetek Kalmana 
i Lehara, utwory Straussa czy słynny 
marsz Radetzki’ego. A kankan? – 
mógłby zapytać bywalec variétés. Był i 
kankan i to ten najsłynniejszy, autor-
stwa Jacquesa Offenbacha z operetki 
„Orfeusz w piekle”. Czegóż chcieć 
więcej w karnawałowy wieczór? Ten 
sam koncert noworoczny Filharmonia 
Rybnicka zagra 10 lutego w Racibor-
skim Centrum Kultury.

(r) 

Kulturalnym skrótem

q 20 stycznia w Domu Kultury w Chwałowicach  
w koncercie „Rosyjskie ballady i romanse” 
wystąpił Alexandr Maceradi, pochodzący  
z Krymu muzyk i gitarzysta. Do Polski przyjechał  
w 1994 r. przy okazji Festiwalu Muzyki Klasycznej 
w Kołobrzegu i został. Śpiewa m.in. piosenki 
Włodzimierza Wysockiego, Bułata Okudżawy, 
Żanny Biczewskiej i Aleksandra Rosenbauma 
oraz melodie ludowe z elementami greckiego 
folkloru. Pięć lat temu wydał swoją pierwszą płytę  
w Polsce – Rosyjskie ballady i romanse.

q 19 stycznia ponad 20 pań wzięło udział w kolej-
nych warsztatach artystycznych w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. Tym razem pod okiem Barbary Budki 
uczyły się jak wykonać tkaną biżuterię – wymyślne 
kolczyki, zawieszki czy broszki. Miłośniczki ręko-
dzieła już planują udział w kolejnych warsztatach, 
tym razem pod nazwą „Torby malowane”. Odbędą 
się one 16 lutego (od 9 do 14; cena 50 zł). Zapisy, 
do 10 lutego, prowadzi dział reklamy Rybnickiego 
Centrum Kultury (tel. 32 42 23 246 lub mailowo: 
reklama.rck@gmail.com). Organizatorzy zapew-
niają wszystkie materiały, a ozdobione i pomalo-
wane bawełniane torby warsztatowiczki-modystki 
zabiorą ze sobą. 

q Ponad 60 fanów ostrego brzmienia wzięło 
udział w koncercie metalowym, jaki 21 grudnia 
odbył się w Klubie Harcówka w Ligocie–Ligockiej 
Kuźni. Wystąpiły polskie zespoły death metalo-
we: Cortege, Inset i Crayven. W czasie koncertu 
odbyła się oficjalna premiera płyty Anachoreo 
zespołu Cortege. Jak podsumowuje Mieczysław 
Błaszczyk, szef Harcówki, impreza była udana i… 
głośna, ale sprzęt wytrzymał, a młodzież bawiła 
się, jak na typowym metalowym koncercie. Nie 
zabrakło energicznego potrząsania głowami  
w rytm muzyki, które ma już swoją oficjalną 
nazwę: headbanging.    

q Od 14 do 16 stycznia w bibliotece głównej 
trwał VIII Wojewódzki Integracyjny Przegląd 
Widowisk Jasełkowych „Różni lecz równi”. Wzięli  
w nich udział wychowankowie placówek m.in.  
z Rybnika, Wodzisławia, Jejkowic, Tychów, Zabrza 
i Gaszowic. Organizatorami byli: Powiatowa  
i Miejska Biblioteka Publiczna, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy i Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspomagania Osób z Niepełnosprawnością  
i Ich Otoczenia „Razem”. Laureatów poznaliśmy 
24 stycznia podczas finałowego koncertu w 
bibliotece (odbył się już po zamknięciu tego 
numeru „GR”).

q Na 25 stycznia w Klubie Energetyka Fundacji 
Elektrowni Rybnik zaplanowano finał artystycz-
nego Pojedynku na słowa. Mieli w nim wystąpić 
uczniowie I LO z Wodzisławia Śl. i Zespołu Szkół 
w Knurowie. Po raz pierwszy w historii „Pojedyn-
ków” w finale zabrakło szkoły z Rybnika. — Mimo 
wszystko na słowa uznania zasługuje też rybnicka 
młodzież. Świetnie przygotowana do pojedyn-
ku była drużyna Zespołu Szkół Technicznych  
z Rybnika, której interpretacji poezji mówionej 
i śpiewanej słuchało się z wielką przyjemnością, 
podobnie jak występu uczniów Zespołu Szkół 
Budowlanych. Widać, że w szkołach technicznych 
również króluje poezja — podsumowuje poje-
dynki Wojciech Bronowski, dyrektor artystyczny 
imprezy. Gwiazdą finału miał być znany aktor 
Zbigniew Zamachowski.W programie noworocznego koncertu znalazła się m.in. 

pieśń z musicalu „Upiór w operze”

Koncert noworoczny w TZR

Pierwszy w tym roku koncert Filharmonii Rybnickiej miał miejsce w 
scenerii znanego z operetki Pála Ábraháma „Bal w Savoyu”, tytułowego 
eleganckiego hotelu, odtworzonej na ten jeden karnawałowy wieczór w 
Teatrze Ziemi Rybnickiej.  

Bal w teatrze

Tancerki z grupy tanecznej Sukces – Crazy Girl’s Show podobały się nie tylko publiczności
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Miesięczne karnety w cenie 39 zł oraz jednorazowe karty wstępu w cenie 13 zł 
do nabycia w kasie Teatru przed projekcją

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

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

28 stycznia, g. 19
80 MILIONÓW – NUMER STULECIA
prod.: Polska 2011, 
102 min., sensacyjny/
polityczny, scen. i reż.: 
Waldemar Krzystek, 
obsada:    Kzysztof 
Czeczot, Wojciech So-
larz, Maciej Makowski, 
Paweł Domagała, Filip 
Bobek.
Historia prawdziwa. 
Tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego, mło-
dzi działacze Solidarności postanawiają pobrać  
z wrocławskiego banku 80 milionów związkowych 
pieniędzy. Funkcjonariusze SB podążają za nimi krok 
w krok. Rozpoczyna się pasjonująca rozgrywka,  
w którą zostają zaangażowani duchowni i... cink-
ciarze. Każda ze stron ma asy w rękawie.
Po filmie  s p o t k a n i e  z głównym bohaterem 
tej niezwykłej akcji – senatorem  J Ó Z E F E M   
P I N I O R E M

Luty silnych kobiet
W krótkim lutym Dyskusyjny Klub Książki zaprasza 

miłośników literatury aż na dwa 
spotkania. 

Pierwsze spotkanie (20 lutego, g. 17)  
będzie poświęcone powieści „Moral-
ny nieład”, autorstwa kanadyjskiej 
pisarki i aktywistki społecznej pisarki 
Margaret Atwood. Gościem drugiego 
wieczoru (22 lutego, g. 17) będzie 
Sylwia Chutnik – pisarka, działaczka 
społeczna, feministka, prezeska Fun-
dacji MaMa i przewodniczka miejska 

po stolicy. Ostat-
nio ukazała się 
jej powieść „Cwa-
niary”. — Chciałam dopisać kobie-
ty do warszawskiej historii Tyrmanda  
i Himilsbacha. W tej tradycji zawsze były 
femmes fatales, ale nigdy nie było femme 
brutale — mówiła niedawno autorka  
w wywiadzie dla „Przekroju”. Spotkanie 
pod hasłem „Superbohaterka w jednej 
loży z historią” poprowadzi rybnicka 
poetka Paulina Krzysztoporska.

(m)

36 Nr 1/499; styczeń 2013

Program zajęć na luty

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby,  

przy ul. Sobieskiego 15, tel. 32 755 79 90

4.02., 
poniedziałek, g. 10

dyżur prawniczy – mecenas Szczepan Balicki

7.02., 
czwartek, g. 11

Wykład: „Tajemnice dworskie władców polskich” 
– dr B. Czwojdrak

12.02., 
wtorek 

wycieczka do Tarnowskich Gór, wyjazd godz. 7 
spod kampusu

14.02., 
czwartek, g. 11

„Nietypowe muzea w Polsce” – inż. Mieczysław 
Ochwat

18.02., 
poniedziałek, g. 10

 dyżur prawniczy – mecenas Gerard Kuźnik

20.02., 
środa, g. 11.30 

Wykład: „Fibromyalgia” – dr Katarzyna Kiwic

21.02., 
czwartek, g. 11

Wykład: „Śląska nieprofesjonalna twórczość 
typu ludowego” – dr Edyta Korepta i prof. Irena 
Bukowska-Floreńska 

27.02., 
środa, g. 14 

Szkoła muzyczna w Rybniku – Koncert między-
pokoleniowy „W lirycznym nastroju” – uczniowie 
i nauczyciele PSM, zespół „Moderato” oraz Trio 
Kameralne UTW 

28.02., 
czwartek, g. 11 

 Wykład: „Prawa konsumenckie” – Sonia Karwot 
(powiatowy rzecznik konsumentów)

Pozostałe zajęcia wg planu wywieszonego  
w siedzibie UTW.

4 lutego, g. 19
MISTRZ
p r o d . 

USA 2012, 
1 2 4  m i n . , 
d r a m a t , 
scen i reż.: 
Paul Thomas 
A n d e r s o n , 
obsada: Jo-
aquin Pho-
enix, Philip 
Seymour Hoffman.

Fascynująca historia spotkania wi-
zjonera, który głosi, że odkrył zagadkę 
istnienia i człowieka, który mu uwierzył  
i zaczął ślepo wypełniać jego polecenia. To 
opowieść o pragnieniu władzy i miłości, 
o mrokach ludzkiej duszy i odwiecznej 
tęsknocie za swoim miejscem na ziemi.

Główna nagroda Festiwalu w Wenecji 
2012

11 lutego, g. 19
TANGO LIBRE
prod.: Bel-

gia/Francja/
Luksemburg 
2012,  105 
min., dramat, 
r e ż y s e r i a : 
Frédéric Fon-
teyne, obsa-
da: François 
Damiens, Sergi López, Anne Paulicevich.

Strażnik więzienny jest zauroczony 
swoją znajomą z zajęć tanecznych. Pewne-
go dnia spotykają się znowu – tym razem 
w więzieniu, do którego ta przychodzi 
odwiedzić męża. Strażnik zostaje wplątany 
w skomplikowane życie uczuciowe pary.

I nagroda na Warszawskim Festiwalu 
Filmowym 2012/13. Uwaga! Po raz pierwszy 
w DKF-ie pokaz filmu z Wrocławskiego Fe-
stiwalu NOWE HORYZONTY. Będą następne!

18 lutego, g. 19
HOLY MOTORS
p r o d . : 

F r a n c j a /
N i e m c y 
2012,  110 
min . ,  dra -
mat/surreali-
styczny, scen.  
i reż.: Leos 
Carax, obsa-
da: Denis La-
vant, Edith Scob, Eva Mendes, Michel Piccoli

Sensacja w Cannes 2012. Oniryczny 
poemat w stylu Davida Lyncha. Bohate-
rem filmu jest Oscar, milioner pracujący 
dla tajemniczej agencji. Jego zadanie 
polega na wcielaniu się w obcych ludzi  
i poświęcaniu dla nich własnej tożsamo-
ści. Niezwykłe rozwiązania plastyczne. 
Oryginalny, ekscentryczny! Nagrody dla 
filmu i aktorów – Cannes 2012
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Kobiety i mężczyźni
Premiera komediowego spektaklu pt. „Kobiety i mężczyźni” 

w wykonaniu działającego w Rybnickim Centrum Kultury teatru 
Rondo. Przedstawienie wyreżyserowała Izabela Karwot.

2 lutego, sobota – g. 17

Epitafium dla Norberta 
Koncert poświęcony twórczości zmarłego w ubiegłym roku Nor-

berta Blachy – pianisty, kompozytora i aranżera. W programie msza 
jazzowa „Missa Nova” Małgorzaty Maliszczak oraz utwory Norberta 
Blachy w wykonaniu jego przyjaciół i zaproszonych zespołów. 

3 lutego, niedziela – g. 18

O Piecyku i Kurzyku 
Spektakl dla dzieci, a właściwie widowisko ekologiczne porusza-

jące problem palenia śmieci w domach i zanieczyszczenia powie-
trza. Bajka traktuje o tym jak szanować swoje otoczenie. Zabawa 
i nauka w jednym!

10 lutego, niedziela – g. 15

Kabaret Limo
Występ jednej z najbardziej popularnych grup kabaretowych w 

Polsce, zwycięzcy ubiegłorocznej Rybnickiej Jesieni Kabaretowej. 
10 lutego, niedziela – g. 19

Nieznośna lekkość bytu
Na Walentynki premiera spektaklu teatru tańca Firio działającego 

pod kierunkiem Izabeli Barskiej-Kaczmarczyk.
14 lutego, czwartek – g. 18

Psychodancing Maleńczuka
Występ charyzmatycznego Macieja Maleńczuka, który tym ra-

zem zaprezentuje swoje dancingowe wcielenie. Oprócz własnych 
piosenek artysta zaśpiewa największe hity autorstwa najbardziej 
znanych twórców, m.in. Czesława Niemena i Wojciecha Młynarskie-
go. Wszystko w stylu popularnych przed laty dancingów. 

15 lutego, piątek – g. 19

Prawda na wesoło
Komediowy spektakl „Prawda” w gwiazdorskiej obsadzie. Na 

scenie Małgorzata Pieczyńska, Magdalena Wójcik, Karol Strasburger 
i Jerzy Bończak, który przedstawienie wyreżyserował. Zabawna 
historia o miłości, analizująca zakamarki ludzkiej duszy. Jaka jest 
prawda? Każdy ma swoją...

16 lutego, sobota – g. 18    

Królowa Śniegu 
Jedna z najbardziej znanych i lubianych baśni J. Ch. Andersena 

zilustrowana piękną muzyką Przemysława Witkowicza. Opowieść 
o wielkiej sile przyjaźni i dobrego serca w wykonaniu teatru mu-
zycznego Wit-Wit z Gliwic. 

17 lutego, niedziela – g. 16

Peszek kontra Peszek
Jan Peszek spotyka się na scenie ze swoim synem Błażejem, 

który jest jednocześnie reżyserem spektaklu „Pojedynek – zabawa  
w detektywa”. To fascynująca i mroczna gra psychologiczna będą-
ca na pozór zwykłą pogawędką o literaturze. Śmiech przeplatany 
grozą, pojedynek na słowa i emocje oraz dwaj znakomici aktorzy 
to z pewnością gwarancja udanego wieczoru.

25 lutego, poniedziałek – g. 19

W marcu m.in.: Michał Bajor, kabaret Paranienormalni i Grupa 
Mocarta oraz dwa spektakle Teatru Scena STU: „Księżyc i Magnolie” 
oraz „Sonata Belzebuba”

Rybnik Blues Festiwal zmienia formułę!
W dniach 20-21 lipca br., na estradzie w parku nad Nacyną (teren 

kampusu) odbędzie się IX Rybnik Blues Festiwal. Tegoroczna edycja 
festiwalu będzie miała formę konkursu z nagrodami. Szczegóły 
wkrótce na stronie www.rck.rybnik.pl. 

Zapraszamy do zgłaszania udziału w konkursie.

— To historia o dzieciach  
i niebanalnej architekturze naszego 
miasta — mówi Agnieszka Fałat, 
autorka wystawy, którą w dniu 
otwarcia obejrzały tłumy zwie-
dzających, a wśród nich rodzice, 
dziadkowie i wychowawcy dzieci, 
które są głównymi bohaterami 
zdjęć. Najmłodszy „model” miał 
dwa latka, najstarsi to 18-latko-
wie z I LO. Dzieci reprezentują 
różne rybnickie placówki, m.in. 
szkołę muzyczną, zespół Przygo-
da i Dom Dziecka, ale najwięcej 
– 20 dzieci – to wychowankowie 
Zespołu Ognisk Wychowaw-
czych. — Problem polegał na tym,  

że dzieci próbowały pozować, 
wzorując się na kolorowych ma-
gazynach i modelkach z te-
lewizji, a ja chciałam, by 
zachowywały się jak dzieci… 
— mówi Agnieszka Fałat. 
Każdemu dziecku zrobiła 
ok. 500 zdjęć. — Było fajnie 
— mówią dziewięcioletnia 
Julia i jej trzynastoletni brat 
Karol Stajer. Rodzeństwo 
znajdziemy na zdjęciach 
z Paruszowcem w tle; ich 
trzyletnią siostrę Agatkę – w 
Golejowie, ale plenery zdję-
ciowe odbywały się również 
w Chwałowicach, Bogu-

szowicach, czy w Śródmieściu. 
Agnieszka Fałat wybrała zarówno 
przyjemne dla oka plenery, jak i te 
bardziej industrialne, z kopalnią, 
zakładami przemysłowymi, czy 
familokami. Zdjęcia powstały la-
tem ub. roku. Na wystawie, którą 
patronatem objął prezydent, 
można je oglądać do 10 lutego, 
a w formie kalendarza ściennego 

przez cały rok. Agnieszka Fałat 
zapowiada, że zdjęcia zrobione 
w poszczególnych dzielnicach 
będą prezentowane na wystawach  
w tamtejszych domach kultury. 
Marzy też o wydaniu albumu  
z dziećmi Rybnika. Jego roboczą 
wersję w czasie wernisażu otrzy-
mał prezydent Adam Fudali. 

(S) 

Ona i one
68 dzieci i ona jedna. Co wyszło ze spotkania pasjonatki 

fotografii Agnieszki Fałat z młodymi ludźmi przekonali się 
zwiedzający wystawę „Dzieci Rybnika”, którą 10 stycznia 
otwarto w galerii „Oblicza” w Teatrze Ziemi Rybnickiej.  

Agnieszka Fałat i dzieci Rybnika

Sa
bi

na
 H

or
ze

la-
Pis

ku
la

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

Zapraszamy do kawiarni Alcafe, w galerii Teatru Ziemi Rybnickiej. 
Codziennie od godz. 16 oraz przed każdą imprezą. Można się tu napić aromatycznej 

kawy, smacznej herbaty, gorącej czekolady czy spróbować dobrego ciasta. 



Kultura lubi chłody 
Komentując współczesne zimy, starsi na ogół opowiadają, że teraz to w zasadzie zim nie ma, bo kiedyś… – to były 

zimy! U mnie w rodzinie również się wspomina, że dawniej jak zaczęło sypać śniegiem w połowie listopada, to w 
styczniu i lutym – zumiynta były równe z płotem. A zumiynta to po śląsku – śnieżne zaspy. Te opowiadania o dawnych 
zimach chętnie podchwytują klimatolodzy, ekolodzy i media, dodając, że dzisiejsze psikusy pogodowe to skutki jakie-
goś efektu cieplarnianego. Czy jednak rzeczywiście dawniej zimy były prawdziwymi zimami, a dzisiaj jest inaczej?
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Przeczy temu kronikarz Jan Długosz pisząc, 
że w naszej części Europy w lutym 1412 roku 
było tak ciepło, że rosła trawa i kwitły kwiatki, 
zaś o roku 1474 czytamy, że „był niezwykły  
w całej Europie, ponieważ słońce grzało 
mocniej niż zwykle i nie dopuszczało żadnego 
deszczu (…)”. Skupmy się jednak na pogodzie 
na Śląsku. Zatem już od wczesnej jesieni 1241 
roku przyszły na Śląsk niezwykle ostre mro-
zy. Zapisał to przy okazji kronikarz księcia 
śląskiego Bolesława Rogatki. Krytykował on 
bowiem księcia, że 11 listopada 1241 roku 
urządził turniej rycerski, mimo siarczystych 
mrozów i żałoby po ojcu Henryku Pobożnym. 
Niestety, jednak to właśnie takie okoliczności 
dają nam informacje o zimach, bo regularnych 
obserwacji pogodowych dawniej nie prowa-
dzono. Chyba, że działo się naprawdę coś 
wyjątkowego. Tak właśnie było zimą 1858 roku. 
Wówczas na obszarze od Opola do Pszczyny  
i od Raciborza do Gliwic 15 stycznia 1858 
roku nastąpiło trzęsienie ziemi – a zdarzenie 
to opisuje rybniczanin Franciszek Idzikowski  
w książce „Dzieje miasta Rybnika…”. Zdarzyło 
się to pomiędzy godziną 20.30 a 20.45, kiedy 
ludzie kładli się spać. Nagle poczuli jakby zie-
mia się pod nimi dźwignęła. Przerażeni wyszli 
przed domy, a dzieci pobudziły się, uciekając 
z płaczem do rodziców. To przerażające wyda-
rzenie składało się z dwóch wielkich wstrząsów, 
trwających dwie lub trzy sekundy. Niektórzy 
wiązali to trzęsienie ziemi z długą i ostrą zimą, 
która trwała tego roku do kwietnia. Innym 
razem zaś śnieg spadł na Śląsku w maju. Było 
to dokładnie w piątek 13 maja 1927 roku. Pod 
jego naporem łamały się w ogrodach pełne 
liści i kwiatów drzewa. Natomiast w pierwszej 
połowie lutego 1929 roku na całym Śląsku 
były bardzo silne mrozy i obfite opady śniegu,  

z powodu których większość ludzi nie wychodzi-
ła z domów. Termometry zarejestrowały wów-
czas najniższe od niepamiętnych czasów mrozy:  
2 lutego – minus 28 stopni; 10 lutego – minus 
40 stopni, a 11 lutego aż minus 42 stopnie (!). 
W ostatnich zaś latach najostrzejsza była zima 
przed piętnastu laty. Pamiętam ją dokładnie, 
bo zanotowałem to sobie w rodzinnym albu-
mie. Otóż od początku listopada 1995 roku 
do kwietnia 1996 roku utrzymywały się mrozy 
poniżej 10 stopni, zaś ludzie masowo chorowali 
na grypę. Natomiast w domowych kotłowniach, 
w tym również u mnie, do stycznia spalono już 
taką ilość węgla, jaka zwykle wystarczała na 
cały sezon grzewczy. I jeszcze dodam, że choć 
wszyscy psioczyli na tę zimę, to również prze-
widywali optymistycznie, że owe chłody wróżą 
długie i gorące lato. A psinco! Lato 1996 roku 
z powodu wielu chłodnych i deszczowych dni 
było bardzo nieprzyjemne.

Dawne okresy zimowe miały jeszcze tę ce-
chę, że w domach nie było jeszcze centralnego 
ogrzewania. Powodowało to, że na co dzień 
grzało się tylko jedno pomieszczenie – kuchnię. 
Tam zresztą stały dwa piece – jeden wielki, 
kuchenny do gotowania obiadu i mniejszy, me-
talowy zwany – żeleźniokiym albo w okolicach 
Raciborza – hanyskiym. Niektórzy też ten piec 
po polsku nazywają kozą. I właśnie taka sytu-
acja ogrzewania tylko kuchni okazała się dla 
śląskiej kultury, czy dla kultury w ogóle, bar-
dzo dobra. Dlaczego? Otóż popatrzmy co się 
dzieje dzisiaj w naszych domach ogrzewanych 
centralnie. Tam dzieci po zjedzeniu posiłku idą 
zazwyczaj do swoich pokoi. Idą tam, bo chcą. 
Bo przecież dzieci dorastające, tacy gimnazja-
liści czy licealiści są właśnie w tym cudownym 
wieku, kiedy rodzice stanowią dla nich nieod-
powiednie dla ich poziomu towarzystwo. Już 

nie mówię, że 
w swoich poko-
jach najczęściej 
marnują czas 
na rozrywko-
wym kontakcie 
z komputerem. 
Tak czy inaczej 
rozsiane po cał-

kowicie ogrzewanych domach czy mieszka-
niach dzieci – przebywają z dala od rodziców, 
babć, dziadków, ciotek i wujków. Natomiast 
kiedy nie było centralnego ogrzewania, wszy-
scy domownicy musieli siedzieć w kuchni. Tak 
więc z konieczności klimatycznej następowała 
bezcenna integracja międzypokoleniowa. 
Dzieci chcąc nie chcąc słuchały opowiadania 
babci o dawnej szkole. Dziadek po raz setny 
omawiał kampanie z czasów, kiedy uczestni-
czył w roztomajtych wojnach czy powstaniach. 
Również ciotka czy mama mogły pogawędzić  
o utopkach, skrzotach, bebokach czy podcie-
pach. A jak już dorastająca młodzież nie po-
trafiła wytrzymać tego przymusowego pobytu 
w kuchni koło pieca – bo przecież konflikty 
międzypokoleniowe nie pojawiły się na świecie 
dopiero przed paru laty – to wyrywała się na 
krótko na dwór, gdzie robiono bałwana, jeżdżo-
no z górek czy beszongów (nasypy kolejowe) 
na sankach, starych miskach, waszbretach 
(tarka pralnicza), szlyndzuchach (łyżwy) czy 
bednorkach (narty robione z klepek starych 
beczek). Ale potem jak mróz poszczypał  
w uszy, to młodzi znów ze snoplem u nosa 
musieli wracać do kuchni. I znów od nowa 
uczestniczyli w życiu ogniska rodzinnego czy 
bardziej okołożeleźniokowej kultury rodzinnej. 

Ja te czasy z ery przedcentralno-ogrzewa-
niowej doskonale pamiętam. Też wówczas 
wysiadywałem w kuchni z rodzicami, ciotkami, 
babciami czy koleżankami babci podczas szku-
bania pierza. Właśnie dzięki tej obecności przy 
żeleźnioku, dzisiaj mam tak ogromne wspo-
mnienia i unikalną wiedzę o życiu codziennym 
Ślązoków. I w zasadzie na każdy temat potrafię 
sobie przypomnieć jakąś ciekawą gawędę 
starej ciotki czy babci. A ile znam melodii 
przyśpiewek – trudno zliczyć. Dlatego można 
chyba uznać prawdziwość twierdzenia, że kul-
tura śląska i kultura w ogóle, do swobodnego 
rozwoju i do międzypokoleniowego przekazu 
swoich treści  potrzebuje – zimowych chłodów! 
Zaś podstawową przeszkodą tego kulturowego 
zjawiska jest istnienie w naszych domach cen-
tralnego ogrzewania. Może więc wzrastające 
ceny energii zmuszą ludzi do oszczędności  
i znów w chłodne zimowe dni będzie się wspól-
nie wysiadywało koło żeleźniaków lub coraz 
modniejszych kominków. 

Tekst i zdjęcie: 
Marek Szołtysek

Lepienie bałwana 
jest zawsze bardziej 
twórcze, niż robie-
nie z siebie bałwa-
na wysiadując przed 
komputerem
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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! 
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UWAGA! Informacje, uwagi i inne materiały można dostarczać do redakcji „GR”, ale też przysyłać na adres mailowy: szoltysek@szoltysek.com.pl

Zdjęcie 105/1
Oto zdjęcie z lat 1942-1944, które publikujemy 

dzisiaj trochę na rozgrzewkę, bo pokazuje ono 
kamele, czyli wielbłądy na pustyni na północy 
Afryki. Sfotografował je pewien Ślązok z Rybni-
ka. Nie chciał się jednak przyznać, czy zrobił to 
podczas wojny służąc w niemieckiej Afrikakorps 
czy w Polskiej Armii gen. Andersa. No cóż, wojna 
i komunizm odciska niezatarte ślady i bojaźnie. 
Trzeba to uszanować.

Telefony do redakcji: 32/42 28 825, 32/42 60 070 39

105/1

Wielki album Rybnika (cz. 105)

105/2

DZIĘKUJEMY
Wielu Czytelników po-

prawnie poinformowa-
ło nas, że w poprzed-
niej Gazecie Rybnickiej,  
w albumie na zdjęciu nr 104  
jest zespół o nazwie 
„KNORKEL JAZZ BAND”. 
A ponieważ to bardzo 
ciekawy temat, szerzej 
omówimy go w lutowej 
„Gazecie Rybnickiej”.

Mimo informacji od  
Czytelników mamy ciągle 
wątpliwości co do zdjęcia 
balu karnawałowego nr 
104/3. Otóż pani Helena 
Konieczna, której rodzi-
ce są na zdjęciu, twier-
dzi, że to zabawa kar-
nawałowa z lat 1937-39  
w „Świerklańcu” w Rybni-
ku. Z kolei Antoni Szymik, 
którego ciocia jest na 
zdjęciu, twierdzi, że to 
bal ze stycznia 1939 roku 
w kasynie huty Silesia na 
Paruszowcu (późniejsze 
kino „Hutnik”).

Zdjęcie 105/2
Fotografię tę przesłał nam pan Adam Studziń-

ski, stąd możemy bez najmniejszej wątpliwości 
powiedzieć, że zrobiono je podczas szkubania pie-
rza w jednym z familoków w Chwałowicach. In-
teresująca jest ta tabliczka, którą trzyma chłopak 
w środku.  Dzięki niej wiemy, że zdjęcie zrobiono 
dokładnie 75 lat temu, 21 stycznia 1938 roku.  
I jeszcze jest tam napis „SZKUBNIK”. Właśnie  
z tym słowem wiąże się pytanie: Co to dokładnie 
znaczy szkubnik? Czy to jest to samo co fyjderbal? 
A może szkubnik to miejsce szkubanio pierza?  
A może jeszcze coś innego? Prosimy o wyjaśnie-
nie, najlepiej kogoś z Chwałowic lub okolicy!



W tym roku mija 90. rocznica przybycia do Rybnika ojców 
werbistów, czyli Misjonarzy Słowa Bożego. Najwybitniej-
szym spośród tych, którzy tu trafili, był o. Emil Stanisław 
Drobny.

Wielki Drobny cz. 4

Biblioteka. Absolutne do-
minium o. Drobnego. Ten fan-
tastyczny człowiek zgromadził 
w Rybniku prawdziwe cuda. 
Zaczęło się w 1922 od pokoju 
ojca Drobnego w willi po dok-
torze Boretiusie. Potem gdy  
w latach 1931-32 powstał okazały 
gmach zakonny, pomieszczenia 
biblioteczne znalazły się na ni-
skim parterze obok pracowni 
o. Drobnego. Zb. Piechocki 
napisał:  „Dla bibliofilów za-
kład jest prawdziwym rajem.” 
Zaglądali tu nie tylko Kossak-
Szczucka i Morcinek. A było po 
co - dzieła Długosza, kompletne 
zbiory encyklopedystów Woltera 
i Diderota, stare pierwodruki, 
inkunabuły z początku XV wie-
ku,  mszał z 1519 będący istnym 
dziełem sztuki, stare dokumenty, 
listy szlacheckie z pieczęcia-
mi, pergaminy. Piechocki pisze: 
„Bezcenne wprost są nagroma-
dzone w zbiorach stare mapy  
i ręcznie wykonany schemat 
sprzed kilkuset lat, według któ-
rego w oka mgnieniu można 
obliczyć odległość z jednej miej-
scowości do drugiej, choćby jedna 
leżała w Polsce, a druga na innym 
krańcu świata. Na wyróżnienie 
zasługują też oryginalne rysunki 
i notatki słynnego astronoma 
o. Krzysztofa Scheinera (1575-
1650), jako tego, który pierwszy 
odkrył plamy na Słońcu.” 

W silesianach bardzo cenne 
były materiały dotyczące Karola 
Miarki, które zakonnej biblio-
tece ofiarował kierownik szkoły  
w Pielgrzymowicach. Najczęst-
szymi darczyńcami byli jednak 
proboszczowie. Jeden z nich 
napisał do ojca Puchały (który 
jak wiemy jakiś czas był prowin-
cjałem), że ofiaruje osiem szaf  
z książkami w zamian za pamięć 
w modlitwie. W drugiej połowie 
lat 30. ubiegłego wieku biblioteka 
o. Drobnego liczyła ponad 16 
tysięcy książek. Spora ich część 
pochodziła też z zakupów. Wraz 
z Fr. Huebnerem i A. Miczajką 

oraz zdolnymi uczniami starał się 
o. Drobny przybliżyć książki ryb-
niczanom i rzecz jasna nie tylko 
im, organizował więc pomysłowe 
wystawy. W 1936 roku o. Puchała 
zwrócił się do Rybnika o pomoc 
w organizowaniu biblioteki no-
wicjatu misjonarskiego w Chu-
dowie. Przesłano tam potrzebne 
podręczniki i książki filozoficzne. 
Alojzy Fros (jeden z uczniów 
o. Drobnego, dziś 96 lat) przed 
kilku laty wspominał w rozmowie 
ze mną jedną z przedwojennych 
wizyt w bibliotece o. Emila. Pa-
mięta, jak misjonarz stojąc na 
bibliotecznej drabince wyciągał 
pradawne foliały i informował 
młodego ucznia, że tego wolu-
minu i jeszcze tego nie znajdzie 
nawet w „Jagiellonce”. Wspaniały 
księgozbiór nie przetrwał jednak 
wojny choć o. Drobny próbował 
go ratować. Część wywiózł na 
wschód do Baranowicz sam, bądź 
ktoś na jego zlecenie. Sporą część 
ocalili domownicy i przyjaciele, 
ale wiele książek wpadło w ręce 
hitlerowców, a oni, jak wiemy, 
nawet u siebie palili je w tamtych 
czasach na stosach. Dużo książek 
jednak ocalało i po wojnie trafiło 
do Nysy. Niestety spora ich część 
przepadła bez wieści po tym, 
jak powojenna władza ludowa 
przejęła majątek werbistów. Ale 
nawet już po zwróceniu go Ko-
ściołowi nie zajęto się należycie 
pozostałymi jeszcze książkami, 
bo były przecież  inne ważniejsze 
sprawy. Istnieje jednak nadzieja, 
że choć część wspaniałego zbioru 
ojca Emila Drobnego ostała się 
w siedzibie werbistów w Pienięż-
nie i w domu św. Małgorzaty  
w Bytomiu. Kto wie, być może, 
gdyby po wojnie komuniści nie 
zajęli werbistom majątku w Nysie,  
a rybniccy werbiści nie wydzier-
żawili swego gmachu Rybnic-
kiemu Zjednoczeniu Przemysłu 
Węglowego, to może część tego 
wspaniałego księgozbioru wciąż 
byłaby w Rybniku. 

Michał Palica

Koncert zatytułowany „Zapach 
świątecznej ciszy” rozpoczął się od 
uroczystego wprowadzenia papieskich 
relikwii ofiarowanych społeczności 
studenckiej Uniwersytetu Ekono-
micznego przez kardynała Stanisława 
Dziwisza. — Jan Paweł II, mimo że był 
arcybiskupem, a potem kardynałem 
i papieżem, do końca pozostał dusz-
pasterzem akademickim. Jego więź  
z młodymi ludźmi zawsze była niezwy-
kła; nawet na łożu śmierci mówił: „Całe 
życie was szukałem, a wy przyszliście 
do mnie”. Chciałbym, żeby młodzi 
ludzie z naszego miasta wiedzieli, że 
są kochani i mieli poczucie, że ich los 
i przyszłość nie są obojętne, bo jest 
ktoś kto o nich myśli. Papieża można 
znaleźć w znaku relikwii w kaplicy 
w rybnickim kampusie. Każdy może 
tutaj przyjść i z Janem Pawłem II zwy-
czajnie pogadać — mówi ks. Śpiewak.  
W czasie koncertu ozdobny relikwiarz 
z papieskimi włosami ustawiono na 
ołtarzu, a występ rozpoczął się „Ko-
lędą dla nieobecnych” w wykonaniu 
Marty Florek; w tle wyświetlano zdję-
cia Jana Pawła II. Potem zabrzmiały 
najpiękniejsze polskie kolędy i pa-
storałki wyśpiewane przez młodych 
wokalistów: wspomnianą już Martę 
Florek, Sabinę Jeszkę, Hanię Hołek 
i Bartosza Jaśkowskiego oraz zespół 
kameralny Bel Canto. Towarzyszyła 
im Filharmonia Rybnicka, pod batutą 
Mateusza Walacha, który wspólnie 
z rybniczaninem Piotrem Kotasem 
przygotował aranżacje muzyczne 
prezentowanych utworów. Kotas jest 
pianistą, kompozytorem i aranże-
rem, absolwentem rybnickiej szkoły 
muzycznej i Katowickiej Akademii 

Muzycznej. Napisał muzykę do spek-
takli „Nie lękajcie się”, „Misterium 
Męki Pańskiej” i „Tego Betlejem nie 
ma na mapach”; współpracuje z wie-
loma polskimi artystami i zespołami.   
O talencie rybniczanina w samych 
superlatywach wypowiada się Antoni 
Smołka, dyrektor Filharmonii Ryb-
nickiej, której muzycy grali już kom-
pozycje w jego aranżacji przy okazji 
koncertu w czasie ubiegłorocznych ju-
wenaliów. — Cieszymy się, że możemy 
zagrać i wesprzeć ten wyjątkowy koncert 
— mówi Smołka. Wyjątkowy, również 
ze względu na jego charytatywny 
charakter. Wolontariusze zbierali pie-
niądze na leczenie półtorarocznego 
Tomaszka Bernackiego z Przegędzy, 
który choruje na nowotwór oka. Na 
pomysł organizacji koncertu wpadły 
studentki UE z rybnickiego kampusu: 
Agnieszka Romańska, Anna Musioł  
i Anna Wolnik. — Dwa miesiące temu 
przyszły do mnie z propozycją koncertu. 
Nie przypuszczałem wtedy, że będzie 
on miał taki przebieg. Gdyby nie one, 
nie przeżylibyśmy tego, co było naszym 
udziałem — mówi dr Jan Czempas, 
pełnomocnik rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego ds. Ośrodka Dydak-
tycznego w Rybniku. — Jestem dumny, 
że mogłem pracować z tak szlachetnymi 
ludźmi, którzy zorganizowali koncert 
dla chorego dziecka — podsumowu-
je ks. Śpiewak. Pierwszy studencki 
koncert cieszył się sporym zaintere-
sowaniem mieszkańców i zakończył 
się owacją na stojąco. — Pamiętajcie, 
że za rok też będą święta Bożego Na-
rodzenia — mówił prezydent Adam 
Fudali, zachęcając do zorganizowania 
kolejnej jego edycji.             (S)

Witaj wśród studentów
— Raduj się nasz Rybniku z tak niezwykłego gościa – błogosławionego Jana Paw-

ła II. Raduj się z pomysłowych i pełnych szlachetnych idei młodych ludzi — mówił 
ks. dr Rafał Śpiewak, duszpasterz akademicki, podczas I Studenckiego 
Koncertu Kolęd i Pastorałek, jaki 3 stycznia odbył się w bazylice św. An-
toniego. Zorganizowali go studenci, by pomóc w leczeniu chorego dziecka.

W I Studenckim Koncercie Kolęd i Pastorałek zagrała Filharmonia 
Rybnicka, pod batutą Mateusza Walacha, który wspólnie z rybnicza-
ninem Piotrem Kotasem przygotował aranżacje muzyczne utworów
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ZAMYSŁÓW. Wigilijno-opłatkowe spotkanie seniorów zorga-
nizowane przez zarząd dzielnicy odbyło się tu w sobotę 15 grudnia 
w Szkole Podstawowej nr 6. Przy stołach rozstawionych w szkolnej 
sali gimnastycznej zasiadło blisko 140 osób mających 70 i więcej lat. 
Na spotkaniu zjawił się również prezydent Adam Fudali i Andrzej 
Wojaczek prze-
wodniczący rady 
miasta. W części 
artystycznej senio-
rów bawiła Magda 
Szweter, uczenni-
ca zamysłowskiej 
„Szóstki”, która 
w l istopadzie w 
N i e d o b c z y c a c h 
wygrała czwartą 
edycję turnieju dla 
utalentowanych „Pokaż co potrafisz”. Seniorów uraczono też kolacją 
z wigilijnym menu.

STODOŁY. Z zaproszenia zarządu rady dzielnicy skorzystało tu 
blisko 40 osób, które ukończyły 75. rok życia. Spotkanie, w którym 
wziął też udział ks. Rafał Wyleżoł, proboszcz parafii z Rud, do której 
Stodoły należą, odbyło się w niedzielę 16 grudnia w tutejszej remizie 
ochotniczej straży pożarnej. Były świąteczne życzenia, krótki koncert 
kolęd, ale i wspólne ich śpiewanie. Dla swoich seniorów samorzą-
dowcy ze Stodół przygotowali również świąteczne paczki.  

PARUSZOWIEC-PIASKI. — Cieszę się, że mogę tu być — mówił 
88-letni Józef Szymura, jeden z najstarszych uczestników świąteczne-
go spotkania, jakie dla seniorów z dzielnicy zorganizowała tamtejsza 
rada dzielnicy. W hotelu Politański spotkało się prawie sto osób 
powyżej 75 roku życia, dla których przygotowano świąteczny po-
częstunek i występ 
kolędowy zespo-
łu Tonus z SP nr 
3, prowadzonego 
przez Mirosławę 
Piernikarską. Bie-
siadnicy łamali się 
opłatkiem i skła-
dali sobie życzenia 
świąteczno-nowo-
roczne. Seniorów 
o d w i e d z i l i :  p r o -
boszcz Rudolf Gniź-
dzia, przedstawicielki Ośrodka Pomocy Społecznej, które realizują  
w Paruszowcu-Piaskach program „Dzielnica z pomysłem” oraz 
prezydent Adam Fudali, który życzył uczestnikom zdrowia i… 
podwyżek emerytur w Nowym Roku. — To nasza tradycja — mówi 

radny Andrzej Oświecimski o spotkaniach seniorów, które odbywają 
się od 13 lat. Przed świętami dzielnicowi samorządowcy odwiedzili 
też 280 najstarszych mieszkańców Paruszowca-Piasków i wręczyli im 
świąteczne paczki. — Nie zapominamy też o pochodzących z dzielnicy 
pensjonariuszach miejskiego domu opieki społecznej. Dodatkowo 
dziesięć paczek wręczyliśmy również osobom samotnym, których nikt 
w placówce nie odwiedza — mówi Helena Szuleka, przewodnicząca 
zarządu RD.

MAROKO-NOWINY. Organizowane przez radę dzielnicy 
przedświąteczne spotkania dla starszych, samotnych, mieszkańców 
to już wieloletnia tradycja. — Zależy nam na jej podtrzymaniu, bo 
widzimy, że spotkania te dają ich uczestnikom radość, sprzyjają inte-
gracji, a nam, organizatorom, przynoszą satysfakcję. Ludzie bardzo 
sobie cenią bezpośredni kontakt, dowiadując się przy okazji o innych 
działaniach samorządu, skierowanych do osób starszych. Niejeden 
uczestnik opłatkowego spotkania uczestniczy później w zajęciach klubu 
seniora — mówi Maria Polanecka-Nabagło, jedna z organizatorek 
spotkania. Jej zdaniem  najważniejsze jest wciągnięcie seniorów  
w życie dzielnicy, szczególnie jeśli chodzi o panów, którzy gorzej sobie 
radzą z samotnością. Wielokrotnie słyszała słowa podziękowania za 
„wyciągnięcie” z domu, co procentowało niejednokrotnie nowymi 
znajomościami.   

W tym roku w 
sali Rybnickiego 
Centrum Edukacji 
Zawodowej zasia-
dło 120 osób, w tym 
pięcioro miesz-
kańców Nowin w 
wielu 90. i więcej 
lat. Po uprzedniej 
modlitwie, życze-
niach i udzielonym 
obecnym błogo-
sławieństwie, do 
wspólnego posiłku zasiadł też o. Feliks Rachwalik, od ub. roku pro-
boszcz franciszkańskiej parafii św. Józefa. Obecni byli również radni 
dzielnicowi, w tym najbardziej, obok pani Marii, w organizację spotkania 
zaangażowani przewodnicząca rady dzielnicy Jadwiga Lenort i przewod-
niczący zarządu Lech Kuźniak. Tradycyjne, smaczne wigilijne dania od 
barszczyku, poprzez karpia z kapustą, aż do ciast podawali uczniowie 
RCEZ. Oprawę artystyczną przygotował zespół pod kierunkiem Mirelli 
Szutki, z którym uczestnicy spotkania wspólnie kolędowali. Wśród nich 
najstarszy na sali, 96-letni Alojzy Fros, rybniczanin, jak sam powiedział, 
z dziada, pradziada, który chętnie w opłatkowych spotkaniach uczestni-
czył już wielokrotnie, spędzając miło czas i dzieląc się wspomnieniami z 
przeszłości. A pan Alojzy ma ich sporo – kampania wrześniowa, a potem 
przeżycia obozowe wystarcza na wiele takich wieczorów...

(S), (r), (WaT)

W świątecznym nastroju
Okres świąt Bożego Narodzenia łagodzi obyczaje i ludzi, 

którzy chętniej się spotykają. Coraz częściej jeszcze przed 
świętami organizuje się spotkania wigilijne, które swą 
formą, a czasem i serwowanymi w ich trakcie potrawami 
nawiązują do wieczerzy spożywanej w wigilię Bożego Na-
rodzenia w gronie najbliższych. 

Już tradycyjnie na takie wigilijne spotkanie osoby bezdomne, 
ubogie, samotne i niepełnosprawne zaprosił do jednej z rybnickich 
restauracji ośrodek pomocy społecznej. Wzięło w nim udział 125 

osób. Mogły nie tylko najeść się do syta, racząc się świątecznymi 
specjałami, ale obejrzały też występ uczniów Gimnazjum nr 4  
z Rybnickiej Kuźni. Życzenia na kolejny rok, niełatwego w ich 
przypadku codziennego życia, złożył im prezydent miasta Adam 
Fudali, Andrzej Wojaczek, przewodniczący rady miasta oraz Jerzy 
Kajzerek dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.

W okresie przedświątecznym spotkania z najstarszymi mieszkań-
cami rybnickich dzielnic zorganizowali samorządowcy działający 
w dzielnicowych radach i zarządach.

Miejscem spotkania seniorów z Zamysłowa była tamtejsza podstawówka
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Z mieszkańcami Maroka-Nowin po raz pierwszy spotkał się o. Feliks 
Rachwalik
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Seniorzy z Paruszowca-Piasków złożyli sobie życzenia świąteczne  
i przełamali się opłatkiem 
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Krótko i szybko 
Telekomunikacyjna rybnicka firma Leon 

została głównym sponsorem  amatorskiej 
ligi siatkówki, która z tego powodu zmo-
dyfikowała swą oficjalną nazwę – Ama-
torska Liga Piłki Siatkowej Leon Internet. 
Rozegrano w niej już 15 kolejek spotkań. 
W I lidze na prowadzeniu umocniły się 
dwa czołowe zespoły rozgrywek: Jedynka 
Jankowice II i Dwójka Świerklany Projtrans. 
Mają po 40 pkt i o 11 wyprzedzają trzeci 
w tabeli KS Volley Katowice. 

e
Anna Mroszczak, szpadzistka RMKS-u 

Rybnik zajęła piąte miejsce podczas 
Pucharu Europy Kadetów „O Puchar 
Dunaju”, rozegranego w Bratysławie. 
Na początku marca Mroszczak wystąpi 
w mistrzostwach Europy kadetek w 
Budapeszcie, a wcześniej w Pucharze 
Świata do lat 20 w Austrii oraz Pucharze 
Europy Kadetek w Krakowie. 

e
Koszykarze MKKS Rybnik grający w 

rozgrywkach o awans do II ligi, elimi-
nacje grupowe zakończyli na czwartym 

miejscu. W dziesięciu spotkaniach 
odnieśli cztery zwycięstwa. Najsku-
teczniejszym zawodnikiem rybnickiego 
zespołu był Marek Sidor (132 pkt, w 
tym 48 pkt z rzutów za „3”). W drugiej 
fazie rozgrywek (finał B) rybniczanie 
dwukrotnie spotkają się z drużynami 
MOSM-u Bytom i Mickiewicza Katowi-
ce II.  W pierwszych dwóch meczach 
pokonali Bytom 70:45 i przegrali w 
Katowicach 59:75. 

e
Nowy rok II-ligowi siatkarze Vol-

ley’a Rybnik rozpoczęli od porażki we 

własnej hali z wiceliderem z Milicza 
0:3. Z kolei pierwszy w 2013 roku 
mecz wyjazdowy przegrali w Biela-
wie z sąsiadem z tabeli 1:3. Pewnym 
zwycięstwem podopiecznych trenera 
Włodzimierza Madeja zakończył się 
dopiero trzeci tegoroczny pojedynek. 
Przed własną publicznością pokonali 
3:0 Czarnych Rząśnia, ale w tabeli 
wciąż zajmują 11., przedostatnią, 
pozycję. Po wyjazdowym spotkaniu z 
Gwardią Wrocław (26.01), w sobotę 2 
lutego, we własnej hali Volley zmierzy 
się z Rafako Racibórz. 

Nowi piłkarze
Przygotowujący się do rundy wiosennej 

Energetyk ROW Rybnik pozyskał dwóch 
piłkarzy. Pierwszym jest doświadczony obrońca 
ze sporym ekstraklasowym stażem Błażej Ra-
dler (31 l.), który ma za sobą występy w Odrze 
Wodzisław, prowadzonej wtedy przez obecne-
go trenera Energetyka Ryszarda Wieczorka,  
a także w Górniku Zabrze i ostatnio w Pogoni 
Szczecin. Radler urodził się w Rydułtowach, 
a piłkarską karierę rozpoczynał w Rymerze 
Niedobczyce. Z rybnickim klubem związał 
się kontraktem do końca czerwca tego roku. 
Dwuletni kontrakt podpisał natomiast pozyskany z 
LKS-u Nędza 23-letni pomocnik Michał Stroka. Do 
ligowej kadry dołączyli też wychowankowie klubu  
z rocznika ’94 Jakub Słaby i Szymon Popiela.  

19 lutego na boisku treningowym rozegrano mecz 
sparingowy, w którym drużyna Energetyka, złożo-

na głównie z testowanych zawodników przegrała  
z LKS-em Bełk 1:2. Pierwszy mecz ligowy w tym roku 
Energetyk ma rozegrać w drugi weekend marca, na 
swoim boisku z MKS-em Kluczbork. Z rozgrywek II 
ligi wycofał się Lech Rypin, a pod znakiem zapytania 
stoją też występy drużyn z Turka i Wejherowa. 

Wiele emocji wzbudziło pierwsze rozdanie 
tegorocznych miejskich grantów w dziedzinie 
upowszechniania i wspierania kultury fizycz-
nej. Kwotę 2,8 mln zł rozdysponowano na 
cztery kluby. 

Najwięcej, 1,5 mln zł otrzymał nowo powstały klub 
ŻKS ROW Rybnik, zabierający się za odbudowę ryb-
nickiego żużla, który w minionym sezonie właściwie 
dokonał żywota. 1,030 mln zł otrzymał piłkarski Ener-
getyk ROW Rybnik, 250 tys. zł Polonia Rybnik (dżu-
do), a 20 tys. KS Ryfama (biathlon). W tym pierwszym 
konkursie grantowym o miejskie pieniądze ubiegało 
się łącznie 37 klubów, stowarzyszeń i fundacji, które 
złożyły w sumie 76 ofert. Jak informuje magistrat, nie 
wszystkie spełniały wymogi formalne. Ostatecznie 
powołana zarządzeniem prezydenta miasta komisja 
rekomendowała prezydentowi 36 ofert.

Miasto ogłosiło już drugi konkurs na sportowe 
granty. Na działalność od 1 marca do końca tego roku 
jest do rozdysponowania kwota 1,550 mln zł. Oferty 
klubów będą przyjmowane do 4 lutego, a rozstrzy-
gnięcie konkursu nastąpi do 19 lutego.  

O komentarz w sprawie podziału pieniędzy na 
sport i kulturę fizyczną poprosiliśmy prezydenta Ada-

ma Fudalego: — Prowadzimy tę sprawę podobnie, jak 
w ubiegłym roku, kiedy również zorganizowaliśmy 
dwa konkursy. Ogłaszając te pierwsze rozstrzygnięcia 
wskazaliśmy, jaki sport profesjonalny preferujemy, 
również ze względu na promocję miasta, i jakie dys-
cypliny mogą liczyć na finansowe wsparcie urzędu 
miasta. Zaraz potem ogłosiliśmy kolejny konkurs 
dla wszystkich pozostałych klubów, który zostanie 
rozstrzygnięty w połowie lutego. Rozpatrzenie wnio-
sków jest dość czasochłonne, a w Rybniku doba też 
ma tylko 24 godziny. Chcę podkreślić, że nie mówimy 
tu o finansowaniu sportu, a tylko o jego wspieraniu 
czy współfinansowaniu. Trzeba pamiętać, że jako 
miasto stworzyliśmy bardzo dobrą bazę sportową  
i rekreacyjną. Zbudowaliśmy ją po to, by korzystały 
z niej dzieci i młodzież. W tej dziedzinie mamy się 
czym pochwalić i nie jest to moja opinia, ale wielu 
szkoleniowców, trenerów i działaczy.

W pierwszym rozdaniu pieniądze trafiły głównie 
do klubów piłkarskiego i żużlowego, których drużyny 
rozgrywają mecze na naszym stadionie miejskim 
przy największej liczbie widzów. Pewna kwota zo-
stała również zarezerwowana dla organizującego 
się dopiero klubu, który po wykupieniu dzikiej karty 
miałby prowadzić ekstraklasową drużynę koszykarek. 
Bardzo mi zależy, by te wiodące dyscypliny sportu w 
naszym mieście przekładały się na szkolenie dzieci 

i młodzieży. W wielu kwestiach nie zgadzam się  
z minister sportu Anną Muchą, ale w jednym muszę 
przyznać jej rację. To samorządy rozpieściły wiele 
klubów i stowarzyszeń, które teraz wychodzą z zało-
żenia, że to miasto ma za wszystko płacić i wszystko 
finansować. Przypomnę, że jako miasto fundujemy 
już sportowcom stypendia, przyznajemy nagrody 
pieniężne i finansujemy klasy sportowe w rybnickich 
szkołach, nie mówiąc już o korzystaniu przez kluby 
sportowe ze szkolnych sal gimnastycznych.

Żużel ma w naszym mieście najwspanialsze tra-
dycje, ale został przez działaczy doprowadzony do 
zupełnego upadku. Chcę więc wspomóc klub, który 
ma go odbudować. Jego prezes Krzysztof Mrozek 
zdeklarował, że drugie 1,5 mln zł nazbiera od sponso-
rów, a jest o tyle wiarygodny, że wcześniej bez pomocy 
finansowej miasta organizował na stadionie turnieje 
z udziałem gwiazd światowego żużla, które oglądało 
po kilkanaście tysięcy widzów. 

Żałuję, że dzisiejszy sport jest tak bardzo skomer-
cjalizowany, że liczy się tylko pieniądz, bo pamiętam 
czasy, gdy to nie pieniądze były najważniejsze. Ale 
na to nie mamy wpływu. Szkoda, że państwo nie chce 
stworzyć warunków podatkowych, które sprzyjałyby 
podmiotom gospodarczym sponsorującym sport — 
komentuje Adam Fudali. 

Zanotował Wacław Troszka

Trzej wychowankowie rybnickiego klubu: 
Roman Chromik, Zbigniew Czerwiński i Michał 
Mitko podpisali roczne kontrakty z ŻKS ROW 
Rybnik i w przyszłym sezonie będą zdobywać 
punkty dla drugoligowej rybnickiej drużyny. W 
ubiegłym roku Chromik skutecznie jeździł w Rybniku, 
Czerwiński sporadycznie w ekstraligowym Apatorze 
Toruń, zaś Michał Mitko przez trzy ostatnie sezony był 
silnym punktem II-ligowego zespołu Kolejarza Opo-
le. Przypomnijmy, że w zespole będzie też występować 
wychowanek Rybek Rybnik, 17-letni Kacper Woryna.

Powoli do pracy zabiera się trener Jan Grabowski, 
który ogłosił już nabór do żużlowej szkółki. Na chęt-
nych chłopców w wieku 14 i 15 lat szkoleniowiec 
będzie czekał na stadionie przy ul. Gliwickiej 2, 
9, 16 i 23 lutego w samo południe.

Sezon żużlowcy rozpoczną 1 kwietnia od wyjaz-
dowego meczu w Krośnie. 

Pieniądze na sport

Powrót rybniczan

19 stycznia – pierwszy sparing „eksperymentalnej” drużyny Energetyka
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Rybnicki klub współpracuje z Gór-
nikiem Zabrze. To dobry pomysł na 
uzupełnianie kadry zespołu?

Mam z Górnikiem i trenerem Na-
wałką bardzo dobry kontakt. Dzięki 
tej współpracy wypożyczyliśmy zawod-
ników, których potrzebowaliśmy do 
drużyny na już. Tak trafili do nas m.in. 
dobry bramkarz Daniel Kajzer oraz 
Rafał Kurzawa i Jakub Steuer, którzy 
na dodatek są jeszcze młodzieżowcami. 
Owszem, pracujemy na rzecz Górnika, 
ale przy okazji rozwijają się pozostali za-
wodnicy naszej drużyny, również wycho-
wankowie ROW-u. Taka współpraca to 
w Polsce wciąż rzadkość. W piłkarskich 
transferach obowiązują pewne mecha-
nizmy; rzadko zdarza się, by zawodnik 
z polskiej ligi trafił od razu do ligi hiszpańskiej 
czy angielskiej. Na ogół trafiają tam poprzez ligę 
niemiecką bądź holenderską. Tak samo, raczej 
mało prawdopodobne, by ROW sprzedał jakiegoś 
zawodnika do Legii Warszawa czy Bundesligi. 
Mniejsze kluby muszą pracować na te możniejsze; 
nie ma innej możliwości.

II liga, w której występuje Energetyk ROW 
to uczciwa liga?

Dziś polska piłka jest uczciwa; trenerzy i piłka-
rze wiedzą, że o wszystkim decyduje boisko. Gdy 
prowadziłem Odrę Wodzisław zajęła ona dwa razy 
piąte, a raz dziewiąte miejsce, więc nie musieliśmy 
się bronić przed spadkiem i nie braliśmy udziału  
w żadnych pozasportowych rozgrywkach. Pamię-
tam jednak wyjazdowe mecze, które ze sportem 
niewiele miały wspólnego. Jeśli nie było się o niebo 
lepszym od rywala, to nie było sposobu żeby zdobyć 
choćby punkt. Zawsze się tym brzydziłem. Przez 
parę ostatnich lat byłem w zarządzie  stowarzysze-
nia trenerów PZPN, a tam trzeba było mieć czystą 
kartę. Kiedyś zadzwonił do mnie Andrzej Strejlau, 
który był prezesem tego stowarzyszenia i oficjalnym 
tonem powiedział: — Rysiu jesteś czysty, dzwoniłem 
do Wrocławia i w aktach sprawy jakiejkolwiek dru-
żyny nigdzie nie pojawia się twoje nazwisko. Jako 
trener debiutowałem w ekstraklasie w 2001 roku,  
gdy ten wypaczony system hulał w najlepsze  
i jestem dumny, że nie brałem udziału w ustawianiu 
meczów. Dziś, gdy sędzia podejmuje błędną decyzję 
mam pewność, że jest to jego pomyłka i nic więcej.

W żadnej innej grze zespołowej tak jak 
w piłce nożnej trener nie traci na tak długo 
kontaktu z drużyną… 

Po pierwszych kopnięciach piłki już wiem, jak bę-
dzie wyglądał cały mecz. Nie wiem, czy go wygramy, 
czy nie, ale wiem, czy zagramy dobrze, czy źle. Gdy 
gra drużyny mi się nie podoba, gdy źle wchodzimy 

w mecz analizuję sy-
tuację. Myślę, kogo 
mam na ławce, co 
może się zdarzyć na 
boisku i, co wtedy 
będę mógł zrobić 
aby pomóc zespoło-
wi. To na treningach 
wypracowuje się styl  
i formę zawodników. 
Jako trener muszę 
stworzyć piłkarzom 
takie warunki, by sku-
pili się na treningu,  
a nie myśleli o wielu 
innych rzeczach. Ze-
spół musi grać tak, 
jak chce trener i po-
przez trening musimy 

do tego dochodzić. By grać o wyższe cele, musimy 
więcej i ciężej trenować. Dlatego w okresie przygo-
towawczym planujemy więcej zajęć treningowych 
– osiem w mikrocyklu tygodniowym z dwoma 
treningami we wtorki i czwartki.

Ma Pan swoich trenerskich mistrzów, szko-
leniowców, którzy Panu imponują?

Podoba mi się trener Ferguson i jego pomysł 
na prowadzenie Manchesteru United. Zaczynał 
grając klasycznym systemem 4-4-2, teraz to mo-
dyfikuje. Najlepsi trenerzy potrafią dostosować 
grę zespołu do zmieniającej się piłki nożnej, a ta 
wciąż ewoluuje. Kiedyś grało się głównie trójką 
obrońców teraz dokłada się czwartego. Dziś piłka 
jest szybsza, bardziej dynamiczna i bardziej agre-
sywna niż wtedy, gdy ja grałem. Za moich czasów 
graliśmy powielany z sezonu na sezon schemat, 
który nie zawsze się sprawdzał. Dziś trenerzy mają 
dostęp do wielu materiałów szkoleniowych, mogą 
podpatrzyć różne systemy gry i wybrać optymalny 
dla swojego zespołu. Za moich piłkarskich czasów 
takich możliwości nie było. 

Gdyby miał Pan porównać siebie jako pił-
karza i swego syna Jarosława, grającego dziś 
w ROW-ie.

Jarek (28 l.) to zupełnie inny typ piłkarza. Ja 
byłem typowym wytrzymałościowcem i właściwie 
jestem nim do dziś. Z powodzeniem gram w turnie-
jach tenisowych i nie odczuwam oznak zmęczenia. 
Jarek jest zdecydowanie szybszym zawodnikiem, 
ma predyspozycje do gry jeden na jeden i często to 

robi. Ja zaczynałem jako napastnik, ale ściganie się 
z obrońcami nie wychodziło mi najlepiej i zostałem 
przesunięty do pomocy. Miałem dobrze ułożoną 
nogę i często strzelałem bramki z rzutów wolnych. 
Jarek musi nad tym jeszcze popracować.

Pański syn jest nie tylko piłkarzem, ale też 
trenerem w rybnickim Gimnazjum Mistrzo-
stwa Sportowego nr 6, którego dyrektorem jest 
z kolei prezes Energetyka Grzegorz Janik…

Tak, Jarek pracuje w szkole, gdzie prowadzi 
chłopców z rocznika ’97. To bez wątpienia coś cen-
nego. Trener, którego młodzi piłkarze mogą potem 
zobaczyć grającego w meczu na stadionie, jest na 
pewno bardzo wiarygodny. Pozwala też uwierzyć 
swoim podopiecznym, że faktycznie mogą zrobić 
karierę. Dla Jarka to bardzo ważny moment w jego, 
mam nadzieję, przeszłej karierze trenerskiej.  Szyb-
ko nabiera doświadczenia w prowadzeniu zespołu, 
co w przyszłości może mu tylko pomóc!

Drużyna ligowa to jedno, a szkolenie mło-
dych piłkarzy drugie. Liczba dzieci trenują-
cych w Rybnickim Klubie Piłkarskim, który 
stanowi naturalne zaplecze Energetyka robi 
wrażenie…?

W Rybniku jesteśmy na dobrej drodze do tego, 
by wykorzystać istniejącą tu infrastrukturę i zbu-
dować system szkolenia młodych piłkarzy z praw-
dziwego zdarzenia. Trzeba jednak zainwestować 
duże pieniądze w odpowiednich szkoleniowców 
do prowadzenia dzieci i młodzieży, co pewnie  
w dobie kryzysu będzie trudne. Są w Rybniku duże 
dotacje z budżetu miasta na szkolenie młodzieży 
są też rodzice skłonni inwestować w swoje dzieci. 
Łącząc te elementy finansowe można zbudować 
coś cennego. Dobrze by było, gdyby znalazły się 
też pieniądze na pozyskiwanie adeptów z zewnątrz, 
na zapewnienie im internatu. Gdy Banik Ostrava 
dobrze szkolił młodzież, to na jedną grupę młodzie-
żową przypadało tam dwóch trenerów i masażysta. 
Co ważniejsze dla tej trójki była to podstawowa 
praca. W Polsce grupy dziecięce, a potem młodzie-
żowe prowadzą na ogół szkoleniowcy, dla których 
trenerka jest tylko dodatkowym zajęciem..     

Wiadomo już, czy w drużynie przed rozpo-
częciem rundy wiosennej pojawią się jacyś 
nowi piłkarze?

Potrzebujemy zawodników, którzy uzupełnili-
by szeroki skład zespołu i spowodowali większą 
rywalizację o miejsce w składzie na konkretnych 
pozycjach. Nasza drużyna potrzebuje przynajmniej 
dwóch piłkarzy – ofensywnego pomocnika i środko-
wego pomocnika, a być może jeszcze środkowego 
obrońcę. Chciałbym też mieć do dyspozycji trze-
ciego bramkarza. Przyglądamy się kilku piłkarzom. 
Niektórzy z nich byli u nas na tygodniowych testach 
i zagrali 19 stycznia w meczu sparingowym. Jest też 
kilku zawodników, którzy sposobią się do gry w I 
lidze, ale jeśli nie podpiszą kontraktów zagrają być 
może u nas. Przynajmniej na dziś, nikt z drużyny 
nie odchodzi. A jeśli chodzi wzmocnienia, to tak 
naprawdę dopiero mecze ligowe pokazują, czy dany 
zawodnik faktycznie wzmocnił drużynę czy nie.

Rozmawiał Wacław Troszka 

Trener 
bez wyjścia (część II)

Piłkarze Energetyka ROW-u Rybnik rundę wiosenną rozgrywek II ligi rozpoczną 
w marcu jako lider tabeli. W połowie stycznia podopieczni trenera Ryszarda Wie-
czorka wznowili treningi. Ostatnim etapem przygotowań będą mecze sparingowe. 
Tylko w lutym Energetyk rozegra ich przynajmniej siedem, a na początek marca 
jeszcze mecz kontrolny z Cracovią Kraków. Trener Wieczorek nie ma wyjścia, kibice 
czekają na awans.

Trener Ryszard Wieczorek wierzy, że jego zespół 
czeka uczciwa batalia o awans do pierwszej ligi
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Hity z empiku
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z pompką 

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

Szczepan Twardoch, Morfi-
na, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2012.

Powieść nagrodzona tego-
rocznym Paszportem Polityki. 
Akcja powieści rozgrywa się  
w pierwszym miesiącu okupacji. 
Bohater działa wbrew narodo-
wym mitom – warszawiak, syn 
Niemca i Ślązaczki, nie pali się do walki w kampanii wrześnio-
wej i narażania życia w tajnych organizacjach. Liczy się tylko 
kolejna butelka morfiny i powrót do dawnego, cynicznego 
życia bywalca, łajdaka, bon-vivanta i kobieciarza. 

•   •   •
Wiadomości Literackie 

1/2013, Wydawnictwo Ma-
nuskrypt.

Nowa pozycja na rynku wy-
dawnictw poświęconych lite-
raturze i sztuce. Tytuł znany, 
nawiązujący do przedwojen-
nego tygodnika stworzonego 
przez Mieczysława Grydzew-

skiego, wydawanego w latach 1924-39. Współcześni twórcy  
i autorzy czerpią inspirację z wielkiego dzieła Skamandrytów  
i przedstawiają własne spojrzenie na wybrane zagadnienia 
życia literackiego i kulturalnego w Polsce. 

•   •   •
CD Patricia Kaas, Kaas Chan-

te Piaf, Jawi 2012.
Kaas śpiewa Piaf. Projekt po-

czątkowo miał się ograniczyć 
do serii koncertów, skończyło się 
jednak na płycie. Album i trasa 
koncertowa uczczą 50. rocznicę 
śmierci słynnej francuskiej pieśniarki. W Polsce Kaas wystąpi 
w kwietniu na koncertach w Warszawie i Wrocławiu. Jest też 
polski akcent na płycie - aranżacją utworów na płycie zajął się 
Abel Korzeniowski.

•   •   •
DVD Merida Waleczna, reż. 

Mark Andrews, Brenda Chap-
man, Disney/Pixar 2012.

Kolejny film dla małych  
i dużych. Bajka z wartką akcją  
i wieloma podtekstami. Merida, 
zbuntowana córka króla Fer-
gusa, nie chce żyć jak typowa 
księżniczka. Porzuca tradycję  
i obyczaje, woli strzelać z łuku  

i szukać przygód. Kiedy poznaje konkurentów do swej ręki, 
chce uniknąć nieszczęśliwego zamążpójścia. Tym samym 
wplątuje się w przygody, które wprowadzają chaos w całym 
królestwie... 

W meczu siatkarzy z kabareciarzami nie mogło zabraknąć spięć pod siatką

Co może wyniknąć z połączenia siat-
kówki z kabaretem przekonali się ci 
wszyscy, którzy 6 stycznia wybrali się na 
doroczny, charytatywny mecz siatkarzy 
Volley’a z Kabaretem Młodych Panów  
i jego przyjaciółmi. 

No może nie wszyscy, bo ze względu na 
niebezpieczny nadmiar publiczności nie 
wszystkich chętnych do hali sportowej „Ekono-
mika” wpuszczono. Z Młodymi Panami zagrali  
w drużynie m.in.: Michał Wójcik z Ani Mru 
Mru, Bartek Gajda z Łowców. B i rybniczanin 
Grubson. Choć siatkarski regulamin został tym 
razem mocno nadwyrężony i tak 2:1 wygrali 
siatkarze, a że w lidze rybnicki zespół spisuje 

się w tym sezonie kiepsko, zawodnicy mieli 
wreszcie powód żeby się uśmiechnąć. Po meczu 
odbyły się licytacje. Aktor Bogdan Kalus, czyli 
Hadziuk z serialu Ranczo wystawił na sprzedaż 
butelkę serialowego wina marki Mamrot. Za 
100 zł kupił je jeden z siatkarzy, co poprawy 
wyników drużyny Volley’a raczej nie wróży. 
Z kolei Barbara i Krzysztof  Domuratowie za 
700 zł wylicytowali jedną z gitar elektrycznych 
rybnickiego zespołu Bloo. Trafiła w ręce ich 
13-letniego syna Łukasza.

W sumie za sprawą siatkarzy, kabareciarzy, 
innych jeszcze artystów i publiczności stan 
konta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
wzrósł o kolejnych 11 tys. zł.                 (WaT)  

Śmieszny mecz dla Wielkiej Orkiestry
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Lubisz  i  znasz  swoje  miasto? Je -
steś spostrzegawczy,  znasz historię  
i interesujesz się zachodzącymi w Ryb-
niku zmianami? Jeśli tak, weź udział  
w konkursie. 

Wystarczy uważnie przyjrzeć się publikowane-
mu obok zdjęciu i ustalić co przedstawia oraz 
gdzie znajduje się prezentowany obiekt.

Na odpowiedzi czekamy do 15 lutego.
Wśród osób, które rozwiązanie przyniosą 

do redakcji, przyślą pocztą (Rynek 12a) lub 
e-mailem na adres gazeta@um.rybnik.pl 
(prosimy o podawanie w wiadomości imienia, 
nazwiska, adresu pocztowego i telefonu), roz-
losujemy nagrody:

Foto–zagadka



2 pozycje książkowe

CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 32 75 55 980
CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 32 75 53 400

empik

19–litrowa butla wody 
z pompką 

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

2 zaproszenia 
na profesjonalny makijaż

Gabinet 
Kosmetyczny 

Professionalline
Rybnik, 

ul. Wodzisławska 19, 
tel. 697 754 787

Rybnik-Paruszowiec
ul. Wielkopolska 6

tel. 32 42 22 372

5 dowolnych sadzonek

ul. Powstańców 6, Rybnik

Bawarska filiżanka z 20-lecia  
międzywojennego wraz ze  

spodeczkiem i posrebrzaną łyżeczką

Galeria
„Pod Manekinem”

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

Karnet na cały rok

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

Karnet wartości 100 zł

2-osobowa wejściówka
na koncert Michała Bajora

ul. Saint Vallier 1
tel. 32 42 22 132

www.rck.rybnik.pl

Rybnicka Agencja Wydawnicza

2 książki
„Tajemnice rybnickich 

dzielnic”

Zespół
„Carrantuohill”

3 albumy 
płytowe

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

2 książki „Mitopedia”

Komplet srebrnej biżuterii

Rybnik, ul. Jana III Sobieskiego 5, ul. Rynkowa 1
 Wodzisław, Śląski ul. Zamkowa 1b 

Żory, ul. Moniuszki 18a

Wydawnictwo ŚLĄSKIE ABC 
Marek Szołtysek
44-210 Rybnik, 

ul. Zawiszy Czarnego 18
www.slaskie-abc.com.pl

tel. +48 603 277 323

2 książki
„Śląsk dla dzieci”

ufundowany 
przez jedną 

z rybnickich aptek

Upominek dla zdrowia

Zestaw książek: J.K. Rowling „Trafny 
Wybór”; Richard Paul Evans „Naj-
cenniejszy dar”; Marcin Rak, Michał 
Romanek „Elitarni” oraz „Najnowsze 
przygody Mikołajka”

Księgarnia św. Jacka 
Rybnik, DH Hermes, ul. Chrobrego 6, 

tel. 519 546 028

Albumy: „Światło ze Śląska. 750. rocz-
nica śmierci św. Jacka Odrowąża”, 

„Po śladach Przedwiecznego”, 
„Witraże Wiktora Ostrzołka”

Wydawnictwo

Lista zwycięzców:

Zaproszenia do gabinetu kosmetyczne-
go: Helena Piecha, Izabela Harazim.

Butla wody z pompką: Lech Szczep-
kowski.

Wejściówka na koncert Michała Bajora: 
Renata Hurtig.

Książki „Mitopedia”: Adam Kumański, 
Grzegorz Łach.

Karnety DKF: Grzegorz Koń, Anna Wałek, 
Joanna Zieleźny.

Książki „Śląsk dla dzieci” i sadzonka: 
Kaja i Paula Pojda, Zygmunt Kadela.

Albumy zespołu „Carrantuohill” i sa-
dzonka: Anna Matyjak, Mirosława Polok, 
Tomasz Banasiak.

Komplet biżuterii: Marek Połomski.

Bawarska filiżanka: Natalia Biedka.

Zestaw książek Znaku: Róża Niesłańczyk.

Książki z Empiku: Robert Pior, Reinhard 
Smołka.

Karnet Bushido: Andrzej Malerczyk.

Książki „Tajemnice rybnickich dzielnic”: 
Marzena Fojcik, Joanna Widok.

Upominek dla zdrowia: Irma Pająk.

Albumy z księgarni św. Jacka: Krysty-
na Kowalska, Mariola Gwózdź, Felicja 
Leśniak.  

Zwycięzców prosimy o zgłaszanie się 
w naszej redakcji od poniedziałku 28 
stycznia w godzinach od 9 do 15 (Ryb-
nik, Rynek 12a). 

NASZA TRADYCJA – to hasło będące rozwiązaniem naszego świątecznego konkursu. Po raz 
kolejny zabawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem naszych czytelników, którzy pobili 
ubiegłoroczny rekord jeśli chodzi o liczbę dostarczonych do redakcji odpowiedzi. Otrzymaliśmy 
ich ponad 300, w ogromnej większości były to rozwiązania prawidłowe. Wśród preferowanych 
przez państwa nagród najczęściej pojawiał się całoroczny karnet do Dyskusyjnego Klubu Filmo-
wego „Ekran”, dlatego zarząd klubu postanowił przekazać naszym czytelnikom dwie dodatkowe 
dwuosobowe wejściówki. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za tak liczny udział,  
a szczęśliwcom, do których uśmiechnęło się szczęście serdecznie gratulujemy. 

Rozwiązanie konkursu świątecznego

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



Apteki w Rybniku dyżury pełnią rotacyjnie według poniższego 
harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające się od niedzieli do 
czwartku trwają od g. 22 do 7, rozpoczynające się w piątki od g. 22 
do 7.30, a w soboty od 22-8. Informacja o dyżurach aptek dostępna 
również na stronie internetowej urzędu miasta (www.rybnik.eu).

Nocne 
dyżury aptek

27/28.01 Apteka „S&D”, ul. Gliwicka 45 Północ - Carrefour

28/29.01 Apteka, ul. Lompy 10 Boguszowice Osiedle

29/30.01 Apteka Św. Anny, ul. Kard. Kominka 13 Nowiny

30/31.01 Apteka Św. Józefa, ul. Św. Józefa 16 Maroko-Nowiny - os. Dworek

31.01/1.02 Apteka Św. Łukasza, ul. Patriotów 23 Boguszowice Os.

1/2.02 Apteka „W Golejowie”, ul. KEN 20 Golejów 

2/3.02 Apteka „Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37 Północ 

3/4.02 Apteka „Źródło”, ul. Wodzisławska 57 Smolna 

4/5.02 Apteka Pacis, ul. Broniewskiego 23 Maroko-Nowiny - pawilon Wanda

5/6.02 Apteka, ul. Barbary 6 Niedobczyce 

6/7.02 Apteka, ul. Energetyków 46 Orzepowice

7/8.02 Apteka, ul. Górnośląska 34 Niedobczyce

8/9.02 Apteka, ul. Patriotów 11 Boguszowice Osiedle 

9/10.02 Apteka, ul. Reymonta 60 Smolna 

10/11.02 Apteka Ave, ul. Małachowskiego 18 Boguszowice Stare

11/12.02 Apteka „Chwałowice”, ul. 1 Maja 93a Chwałowice

12/13.02 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście  

13/14.02 Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kotucza 100 Maroko-Nowiny - Real

14/15.02 Apteka w CH Plaza, ul. Raciborska 16 Śródmieście – Plaza 

15/16.02 Apteka „Farmacja”, ul. Mościckiego 3 Niewiadom 

16/17.02 Apteka „Fragaria”, ul. B.W. Politycznych 3 Śródmieście 

17/18.02 Apteka „Hetmańska”, ul. Górnośląska 140B Niedobczyce 

18/19.02 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście  

19/20.02 Apteka „Na Parkowej”, ul. Parkowa 4a Meksyk 

20/21.02 Apteka „Na zdrowie”, ul. Wodzisławska 76 Smolna 

21/22.02 Apteka „OK”, ul. Żorska 2 Ligota Ligocka-Kuźnia - Tesco 

22/23.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 4 Śródmieście 

23/24.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. Sobieskiego 11 Śródmieście 

24/25.02 Apteka „Pod Lwem”, Plac Wolności 17 Śródmieście 

25/26.02 Apteka „Pod Lwem”, ul. Korfantego 6 Śródmieście 

26/27.02 Apteka „Pod Orłem”, os. Południe 17 b Boguszowice Osiedle 

27/28.02 Apteka „Damian”, ul. Raciborska 3 Śródmieście  

28/1.03 Apteka „Przy Bazylice”, ul. Mikołowska 1 Śródmieście 

Z notatnika strażnika miejskiego

Informacje o działaniach rybnickiej straży miejskiej również 
na www.sm.rybnik.pl

Stefan Jarząbek – to dzielnicowy 
z wieloletnim stażem, który na co 
dzień pomaga mieszkańcom: Bo-
guszowic, Kłokocinia, Chwałowic, 
Gotartowic i Ligoty-Ligockiej Kuźni. 
Z wykształcenia jest budowlańcem, 
jednak od 13 lat pracuje w straży 
miejskiej. Cechuje go spokój, opano-
wanie i przydatne w czasie interwen-
cji spore już doświadczenie życiowe.

Ci, którzy zetknęli się z rybnicką 
jednostką, na pewno go pamiętają. 
Najbardziej rozpoznawalny wśród 
funkcjonariuszy, nie pozostaje obo-
jętny na krzywdę zwierząt. Pytany o 
sytuacje, które najbardziej zapadają 
mu w pamięci jako strażnikowi, bez zmrużenia okiem odpowiada: — 
Najbardziej boli los krzywdzonych zwierząt. Wiele osób twierdzi, że straż to 
tylko mandaty, jednak o pozytywnych aspektach naszej pracy zbyt głośno 
się nie mówi. Pamiętam jak dziś, kiedy na ul. Zebrzydowickiej na jedną 
z posesji wdarła się sarna. Zwierzę miotało się w zaroślach i bezwładnie 
rzucało na przęsła ogrodzenia — wspomina. Pan Stefan bez wahania, 
za zgodą właścicielki posesji rozebrał część ogrodzenia i zwierzę znów 
mogło cieszyć się wolnością. 

Dzielnicowy Stefan Jarząbek na co dzień współpracuje z mieszkań-
cami i radami dzielnic. Jego służbowy tel. 781 986 444.

4 stycznia
Gdzie jest fotoradar?
Od początku roku na stronie www.sm.rybnik.pl można sprawdzić, 

gdzie danego dnia ulokowany jest fotoradar. 
Pomiary prędkości w ostatnim czasie budzą wielkie emocje. Państwo 

idzie na wojnę z piratami drogowymi, a przy okazji nieźle podreperuje 
budżet. Rybniccy strażnicy zdecydowali się podawać do wiadomości, 
gdzie stawiają fotoradary. — Mamy na uwadze względy bezpieczeństwa 
w tych rejonach. Z końcem ubiegłego roku obudowy fotoradarów zostały 
oklejone na żółto, by były bardziej widoczne dla kierowców — tłumaczy 
Dawid Błatoń, rzecznik SM. 

31 grudnia
Tylko „w miarę” spokojny Sylwester
Strażnicy przyjęli więcej zgłoszeń dotyczących pobić i zakłócania 

ciszy nocnej niż w minionym roku.
Na szczęście obyło się bez większych ekscesów. Odnotowano dwa zgło-

szenia o osobach nietrzeźwych, siedem w sprawie naruszania ciszy nocnej, 
a także cztery zgłoszenia w sprawie bójek, trzy dotyczące bezpańskich 
zwierząt i jedno kradzieży. Aż osiem telefonów dotyczyło nieprawidłowego 
postoju pojazdów. 

31 grudnia
Chytra baba powraca
Słynna radomianka, choć bezlitośnie wyśmiana w internecie, dała 

przykład jak organizować święta. Miejski monitoring zarejestrował ko-
bietę, która kradła ozdoby świąteczne zawieszone na choince w centrum 
miasta. Kobieta schowała wiszącą na gałęzi bombkę do torebki. Widocznie 
atmosfera świątecznego dzielenia się i poczucie wspólnoty zacierają granice 
pomiędzy własnym a cudzym...    (m)

Poznaj swojego dzielnicowego
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Budżet miasta opracowany został łącznie z wieloletnią prognozą finansową, obej-
mującą okres do 2025 roku, uzyskując pozytywną opinię III Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.  

Dochody budżetu Miasta zamykają się kwotą  612.732.878,10 zł. 
Najważniejszymi źródłami dochodów miejskiej kasy są:
A. Dochody własne 372.578.374,08 zł  (60,81%)
• wpływy z podatków 97.371.500 zł 
 od nieruchomości (89.010 tys. zł), od czynności cywilnoprawnych (4,2 mln zł), od 

środków transportowych (2.580 tys. zł), od spadków i darowizn (900 tys. zł), rol-
nego (432,5 tys. zł), dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty 
podatkowej (170 tys. zł), leśnego (79 tys. zł)

• wpływy z opłat 28.664.000 zł
 za korzystanie ze środowiska (8.500 tys. zł), za odbiór odpadów komunalnych (8.500 

tys. zł), koncesyjnych z ustawy antyalkoholowej (3 mln zł), skarbowej (2.100 tys. zł), za 
rejestrację pojazdów i za wydanie praw jazdy (2 mln zł), eksploatacyjnej (1.800 tys. zł), 
za zajęcie pasa drogowego (1.645 tys. zł), targowej (604 tys. zł), planistycznej (300 tys. zł), 
za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej (190 tys. z), produktowej (25 tys. zł) 

• dochody z majątku gminy 26.583.027 zł
 Wpływy z czynszów inkasowanych przez ZGM (23,5 mln) zł, wpływy za wieczyste 

użytkowanie nieruchomości gruntowych (1.200 tys. zł), dzierżawa gruntów (1.050 
tys. zł), dzierżawa straganów na targowiskach przy ul. Hallera, Broniewskiego  
i Patriotów (606 tys. zł ), wynajem pomieszczeń (227 tys. zł)

• pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 36.385.087 zł
 Zarząd Transportu Zbiorowego (13.401 tys. zł), oświatowe jednostki budżetowe 

(9.462 tys. zł), Rybnickie Służby Komunalne (5.778 tys. zł), Miejski Dom Pomocy 
Społecznej (1.955 tys. zł), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (1.180 tys. zł), Zarząd 
Zieleni Miejskiej (581 tys. zł), Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny (892 tys. zł), 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (720 tys. zł), Centrum Rekreacji i Rehabilitacji 
,,BUSHIDO” (290 tys. zł), Ośrodek Pomocy Społecznej (147 tys. zł), pozostałe 
placówki opieki społecznej (29 tys. zł) oraz Urząd Miasta (1.950 tys. zł), w tym 
egzekucja mandatów karnych Straży Miejskiej (1 mln zł) 

• udział Miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realiza-
cją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
 1.368.875 zł

• odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych  
 520.000 zł

• odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta  
 590.000 zł

• dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – na zadania reali-
zowane na podstawie porozumień i umów 6.181.885,08 zł

 Lokalny transport zbiorowy (2.050 tys. zł), spłata przez gminy Gaszowice i Jejkowice rat 
pożyczki (wraz z odsetkami) zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej 
(1.290 tys. zł), Powiatowy Urząd Pracy (888,9 tys. zł), Dom Dziecka (600 tys. zł), rodziny 
zastępcze (446 tys. zł), Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (421,6 tys. zł), PiM 
Biblioteka Publiczna (140 tys. zł), Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii (100 tys. 
zł), Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowy Ośrodek Analiz, Danych  
i Alarmowania (95 tys. zł), kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycz-
nych przedmiotów zawodowych (83,7 tys. zł), Rodzinny Dom Dziecka nr 1 (53,2 tys. zł), 
Warsztaty Terapii Zajęciowej (9,9 tys. zł), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (3,5 tys. zł) 

• inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 454.000 zł
 w tym wpływy za czynności egzekucyjne (200 tys. zł), zwroty zasiłków i innych 

świadczeń z lat ubiegłych podlegające odprowadzeniu do b.p. (194,4 tys. zł), wpłaty 
innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Rybniku (59,6 tys. zł).

• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 135.000.000 zł
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 10.000.000 zł
• dochody ze sprzedaży majątku 29.460.000 zł
 w tym sprzedaż nieruchomości (26.760 tys. zł), lokali użytkowych (1.500 tys. zł) 

oraz mieszkań (1.200 tys. zł).
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa 152.631.858 zł (24,91%)
• część oświatowa na prowadzenie szkół 142.477.773 zł
• część równoważąca 10.154.085 zł 

C. Dotacje celowe z budżetu państwa 43.087.221,84 zł (7,03%)
• na zadania własne 2.620.399 zł
 zasiłki stałe (1.001,3 tys. zł), zadania realizowane przez pracowników socjalnych 

OPS (946,9 tys. zł), na program dożywiania (412,4 tys. zł), zasiłki okresowe (169 
tys. zł) i składki na ubezpieczenia zdrowotne (90,8 tys. zł),

• na zadania z zakresu administracji rządowej 40.388.948 zł
 świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego (25.713 tys. zł),  

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (6.729 tys. zł), składki na 
ubezpieczenia zdrowotne (4.288,2 tys. zł), ośrodki wsparcia (999 tys. zł), admi-
nistracja publiczna (780,2 tys. zł), nadzór budowlany (652,6 tys. zł), Zespół ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności (613,1 tys. zł), pomoc społeczna (364,4 tys. zł), 
prace geodezyjne i kartograficzne (110,7 tys. zł), gospodarka gruntami i nieru-
chomościami Skarbu Państwa (80,4 tys. zł), kwalifikacja wojskowa (37 tys. zł),  
prowadzenie rejestru wyborców (19,3 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: 69.874,84 zł,
 w tym: programy edukacyjne – 34,7 tys. zł, z zakresu pomocy społecznej – 18,5 tys. zł  

oraz kultury – 16,6 tys. zł.
D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 43.592.654,26 zł (7,11%)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 40.269.562,19 zł
 w tym na realizację programów: 
– twardych (inwestycyjnych) – 39.232,5 tys. zł: Miejska sieć szerokopasmowa I i II etap 

(14.388,3 tys. zł), Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego po-
przez przebudowę DK 78 (10.940,4 tys. zł), Przebudowa ul. Żorskiej (8.735,4 tys. zł),  
Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR (1.651,3 tys. zł),  
Dokończenie krytej pływalni przy ul. Jastrzębskiej w Rybniku-Boguszowicach (1.189,9 tys. zł),  
Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych (1.073,7 tys. zł), Kultura.rybnik.eu  
(716 tys. zł), Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Rybnik (537,6 tys. zł),

– miękkich – 1.037 tys. zł – z tego 962 tys. zł na programy promujące miasto: Rybnik, 
wszystko czego sobie życzysz i Promocja terenów inwestycyjnych.

• Europejski Fundusz Społeczny 3.159.987,02 zł,
 w tym programy edukacyjne – 2.387,4 tys. zł, z zakresu pomocy społecznej – 687,2 tys. zł  

oraz kultury – 94,3 tys. zł, 
• Partnerski Projekt Szkół Leonardo da Vinci  130,7 tys. zł,
• Partnerski Projekt Szkół Comenius  32,4 tys. zł.
E. Inne 842.769,92 zł (0,13%)
• Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej  477.800 zł, 
• Fundusz Dopłat (BGK) – Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. 

Generała Andersa 38, 40, 42 i 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne  
 322.769,92 zł,

• Dofinansowanie programu (środki MPiPS) – Rybniccy seniorzy wzorem aktywności 
społecznej osób starszych   42.200 zł.

==========================================
Wydatki budżetu miasta zaplanowano w wysokości  720.823.439,74 zł, 
w tym: wydatki bieżące 537.485.022,93 zł (74,57%) oraz wydatki majątkowe 
183.338.416,81 zł (25,43%). 
Wydatki bieżące, uwzględniające najważniejsze potrzeby, ograniczono do minimum. 
Obejmują one w większości wydatki sztywne, które są niezbędne dla zapewnienia 
ciągłości działania jednostek organizacyjnych.
Najważniejszymi wydatkami w poszczególnych działach są:
1. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 241.196.103,68 zł (33,47%)
To od lat największa pozycja w wydatkach budżetu miasta. Na sfinansowanie dzia-
łalności miejskich placówek oświatowych zaplanowano kwotę 196.043.776 zł. Na 
wynagrodzenia i naliczane od nich składki przeznaczono 161.904.218 zł, co stanowi 
około 82,5% nakładów na finansowanie tych placówek.
Dopłata Miasta do zadań finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej 
wynosi 35.270 tys. zł.
Ponadto w budżecie oświaty zaplanowano środki między innymi na:
– dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowo-

wychowawczych prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów 
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publicznych w łącznej kwocie   15.074 tys. zł
– prezydenckie fakultety   2.095 tys. zł
– dodatek uzupełniający do płac nauczycieli  1.200 tys. zł
– funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  1.620 tys. zł
– dowożenie uczniów do szkół   1 mln zł
– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  993,9 tys. zł
– stypendia socjalne   614,8 tys. zł
– dodatek motywacyjny dla dyrektorów   370 tys. zł
– rezerwę na podwyżkę płac dla pracowników administracji i obsługi (wzrost płacy 

minimalnej)  400 tys. zł
– remonty placów zabaw oraz awaryjne zakupy inwestycyjne dla OJB   250 tys. zł
– organizację kolonii i obozów  200,5 tys. zł
– pomoc zdrowotną dla nauczycieli  99,4 tys. zł
– dotacje dla uczelni wyższych (opłaty za media)   450 tys. zł
– nagrody Prezydenta Miasta na Dzień Edukacji  298,2 tys. zł
– pozostałe wydatki  667,3 tys. zł 
 w tym m.in.: organizację olimpiad i konkursów, stypendia dla wyróżniających się uczniów 

i nagrody dla prymusów, obchody DEN, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 
nagrody książkowe, pomoc dla szkół, pobyt młodzieży z Białorusi, wpłaty dla gmin: 
Rydułtowy, Żory i Katowice na dzieci z Rybnika uczęszczające do prywatnych przedszkoli.

Na remonty placówek oświatowych przewidziano kwotę 6.028 tys. zł, w tym: szkoły 
podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne – 1.839 zł, przedszkola i przedszkola 
specjalne – 1.690 tys. zł, gimnazja – 907 tys. zł, szkoły zawodowe – 571 tys. zł, ze-
społy szkół – 606 tys. zł, RCEZ – 231 tys. zł, szkolnictwo specjalne – 77 tys. zł, licea 
ogólnokształcące – 66 tys. zł, placówki wychowania pozaszkolnego – 41,5 tys. zł.  
Ponadto kwotę 170 tys. zł zaplanowano na sfinansowanie przeglądów technicznych 
obiektów, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz odśnieżanie dachów.
Na inwestycje oświatowe zaplanowano 9.868 tys. zł, w tym:
– termomodernizacja SP5, dz. Północ  1.527 tys. zł
– budowa 3 boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni syntetycznej przy: SP1, dz. Śródmieście, 

SP3, dz. Paruszowiec-Piaski oraz G7, dzielnica Boguszowice Stare – ogółem 1.200 tys. zł
– adaptacja budynku ZSB na potrzeby OPP ,,Przygoda” II etap (rozbudowa o salę 

ćwiczeń i zagospodarowanie terenu wokół niej)   1.200 tys. zł
– modernizacja dachu budynku ZS1, dz. Śródmieście   1.100 tys. zł
– zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury sportowej przy ZSB,  

dz. Meksyk  1 mln zł
– termomodernizacja ZSzP3, dz. Ochojec   758,7 tys. zł
– budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej przy SP20, 
 dz. Gotartowice   700 tys. zł
– termomodernizacja budynku P19 przy ul. Żurawiej 2, wchodzącego 
 w skład ZSzP nr 8, dz. Boguszowice Osiedle   584,6 tys. zł
– budowa infrastruktury technicznej zasilającej budynek ZSzP7, 
 dz. Orzepowice w energię elektryczną i cieplną   500 tys. zł
– budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej 
 przy IV LO, dz. Chwałowice   440 tys. zł
– doposażenie placów zabaw przy Przedszkolach: nr 13, dz. Chwałowice, 
 nr 17, dz. Smolna oraz nr 23, dz. Niedobczyce   ogółem 150 tys. zł
– przebudowa drogi dojazdowej, utwardzenie nawierzchni 
 wokół Przedszkola Specjalnego nr 49, ul. Mikołowska  120 tys. zł
– budowa parkingu przy P13, dz. Chwałowice  100 tys. zł
– budowa ogrodzenia G3, dz. Chwałowice   100 tys. zł.
Oświatowe jednostki budżetowe realizować będą również w 2013 roku programy 
finansowane ze środków pomocowych, przede wszystkim z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z 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 3.754 tys. zł realizowane będą następujące pro-
gramy: Przedszkolak – to brzmi dumnie (1.354,9 tys. zł), Mam zawód, mam pracę 
w regionie (1.059,9 tys. zł), Rybnicka szkoła przyszłości (121 tys. zł), Człowiek  
w rozwoju zrównoważonym (86,1 tys. zł), Bardziej aktywni – Bardziej sprawni (17,6 tys. zł),  
Nowoczesne kształcenie zawodowe (17,5 tys zł), Wspólnie ze sportem, kulturą i historią 
(10,3 tys. zł) oraz Partnerskie Projekty Szkół Comenius (560,5 tys. zł) i Leonardo 
da Vinci (525,8 tys. zł).

2. Transport i łączność 138.645.628,67 zł (19,23%)
Na budowę dróg i poprawę układu komunikacyjnego w budżecie miasta przewidziano 
ogółem ponad 88 mln zł, w tym m.in.:
– zadania wieloletnie: Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic 

Miasta wraz z obiektem mostowym (11.125 tys. zł), Przebudowa DK78 (8.809 tys. zł), 
Przebudowa ul. Żorskiej (5,4 mln zł), Przebudowa ul. Prostej (5,3 mln zł), Przebudowa ul. 
Podmiejskiej (4.125 tys. zł), Przebudowa ul. Tkoczów (3,3 mln zł), opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy Regionalnej Drogi  Racibórz-Pszczyna (1.625 tys. zł), Rozbudowa ul. 
Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granic 
miast Radlin-Rydułtowy (1,6 mln zł), Przebudowa lotniska w Gotartowicach (650 tys. zł),

– zadania jednoroczne: Przebudowa ul. Jastrzębskiej (10,3 mln zł), Przebudowa ul. Nie-
podległości(9,5 mln zł), Przebudowa ul. Pod Lasem (6 mln zł), Przebudowa ul. Zwy-
cięstwa (4 mln zł), Budowa ronda ul. Rudzka - Obwiednia  Północna (3,5 mln zł),  
Przebudowa ul. Wielopolskiej (3,5 mln zł), Ekrany akustyczne wzdłuż ul. Gliwickiej 
przy ZSz-P1, dz. Wielopole (2,1 mln zł), Budowa zatok autobusowychi chodnika 
przy ul. Małachowskiego (1,2 mln zł), Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej 
oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz - 
Pszczyna (600 tys. zł), Budowa zbiornika retencyjnego, ul. Błękitna, dz. Boguszowie 
Stare (300 tys zł), odszkodowania oraz wykupy (4.338 tys. zł). 

Na remonty dróg oraz ich bieżące utrzymanie przeznacza się prawie 22 mln zł, z tego 11,9 mln  zł  
stanowią wydatki ujęte w planie finansowym Rybnickich Służb Komunalnych. Ponadto 
700 tys. zł przewidziano na zakup samochodów dla RSK: ciężarowego do letniego  
i zimowego utrzymania dróg (600 tys. zł) oraz osobowo-dostawczego do przewozu brygad 
roboczych (100 tys. zł). Na pozostałe zadania, m.in. drobne dokumentacje na remonty 
dróg, oznakowanie, aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych, wycenę majątku 
drogowego, przeglądy obiektów mostowych, zaplanowano łącznie ponad 2,7 mln zł.
Dla Zarządu Transportu Zbiorowego przewidziano na wydatki związane z funkcjo-
nowaniem autobusowej komunikacji miejskiej 25,3 mln zł. 
3. Opieka społeczna 72.467.042,17 zł (10,05%)
W tym dziale finansowane są m.in.: świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego  (25.713 tys. zł), dodatki mieszkaniowe (5.500 tys. zł), Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej - zespoły problemowe, pracownicy socjalni, administracja (5.772 tys. zł), zasiłki i pomoc  
w naturze (3.400 tys. zł), usługi opiekuńcze (732 tys. zł), program dożywiania (1.012 tys. zł), Ze-
spół Ognisk Wychowawczych (2.884 tys. zł), Dom Dziecka (2.213 tys. zł), Rodzinne Domy nr 1 i 2  
(529 tys. zł), usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (429 tys. zł),  
odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach 
zastępczych na terenie innych powiatów (3.138 tys. zł), rodziny zastępcze (4.458 tys. zł),  
Miejski Dom Pomocy Społecznej (5.039 tys. zł), odpłatność za osoby skierowane do innych 
domów pomocy społecznej (1.600 tys. zł), Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Cogito No-
ster” (812 tys. zł), Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Karłowicza 48 (466 tys. zł), 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii (574 tys. zł), schronisko dla bezdomnych 
(500 tys. zł), Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej (318 tys. zł), Powiatowy Urząd Pracy 
(3.007 tys. zł), Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (1.176 tys. zł), 
sprawowanie opieki w formie żłobka nad dziećmi do lat 3 (893 tys. zł), granty dla organizacji 
pozarządowych (170 tys. zł), dotacje dla WTZ (138 tys. zł). Na remonty budynków placówek 
pomocy społecznej zaplanowano ogółem 233 tys. zł. Jednostki pomocy społecznej realizować 
będą w dalszym ciągu programy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
– Ośrodek Pomocy Społecznej – Skorzystaj z szansy (791 tys. zł), 
– Powiatowy Urząd Pracy – Razem po nowe możliwości (42 tys. zł).
4. Administracja  publiczna 54.468.259,33 zł (7,56%)            
Na funkcjonowanie Urzędu Miasta przewidziano ponad 27 mln zł, z tego 630 tys. zł 
na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Ponadto w ramach tego działu ujęto między innymi środki na:
– funkcjonowanie Rady Miasta i Rad Dzielnic   1.140 tys. zł
– promocję miasta   3.920 tys. zł  
 w tym projekty realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego: Rybnik, wszystko czego sobie życzysz (1.557 tys. zł) oraz Kultura.rybnik.
eu (862 tys. zł),

– tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy   1.450 tys. zł
– ubezpieczenie majątku gminy   800 tys. zł
– składki członkowskie (związki i stowarzyszenia)   147 tys. zł
– obsługę finansową – 800 tys. zł oraz obsługę prawną  283 tys. zł
– realizację zadań Wydziału Rozwoju, Promocji Gospodarczej 
 i Integracji Europejskiej  314 tys. zł.
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Przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kon-
tynuowana będzie budowa Miejskiej sieć szerokopasmowej (5.671 tys. zł) i jej II etap 
(9.475 tys. zł) oraz Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej 
OSKAR (2.808 tys. zł). 
5. Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa 48.213.970,02 zł (6,69%)
W tym dziale mieszczą się środki na: 
– funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej   33.940 tys. zł
– kontynuację remontu i przebudowę 4 budynków mieszkalnych 
 przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42 i 44, w wyniku którego powstaną 
 24 lokale socjalne  855 tys. zł 
 w tym dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK 323 tys. zł,
– remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku 
 przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku którego powstaną 
 23 mieszkania komunalne  1.650 tys. zł. 
 Ponadto Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat 

BGK na lata 2013-2014,
– wycenę i podział nieruchomości, odszkodowania wypłacane 
 na rzecz osób fizycznych   2.950 tys. zł
– utrzymanie targowisk, parkingów, giełdy i szaletów   3.601 tys. zł  
– wykupy gruntów i budynków   800 tys. zł
– zmiany planów zagospodarowania  przestrzennego 
 oraz koncepcje urbanistyczne  510 tys. zł
– administrowanie i władanie obiektami cmentarzy komunalnych 
 oraz świadczenie usług cmentarnych  894 tys. zł
– funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 955 tys. zł 
 ponadto 1.236 tys. zł zaplanowano w bieżącym roku na kontynuację projektu 

realizowanego z udziałem środków z EFRR - Geoinformacyjna Platforma Usług 
Elektronicznych,

– funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  653 tys. zł
– prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne 82 tys. zł
– obsługę nieruchomości Skarbu Państwa  80 tys. zł.
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 56.397.986 zł  (7,82%)
W wydatkach ujęto między innymi środki na: gospodarkę odpadami (12.685 tys. 
zł), w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów (8,5 mln zł) oraz składowisko 
odpadów (3,6 mln zł), utrzymanie zieleni w mieście (9.415 tys. zł), oświetlenie ulic, 
placów i dróg (5.630 tys. zł), oczyszczanie miasta (2,3 mln zł),  dofinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacji systemów grzewczych 
 w budynkach oraz utylizacji azbestu (1.690 tys. zł), budowa kanalizacji deszczowej  
w ul. Górnośląskiej, dz. Niedobczyce (1,5 mln zł), konserwację rowów odwadniających 
(600 tys. zł), remonty bieżące kanalizacji sanitarnej i deszczowej (700 tys. zł), opiekę 
nad bezdomnymi zwierzętami (430 tys. zł), modernizację placów zabaw (280 tys. zł), 
dekorację świąteczną miasta (141 tys. zł), rozbudowę skate parku na terenie Wiśniowca 
(100 tys. zł), budowę odcinków kanalizacji sanitarnej dla nowo powstałych terenów 
budowlanych na terenie miasta (100 tys. zł), utrzymanie fontanny na Placu Wolności 
oraz kaskady wodnej na schodach do RCK (95 tys. zł), dokumentację przyszłościową 
(90 tys. zł), objęcie stałą kontrolą i bieżącą konserwacją wyznaczonych urządzeń 
odwadniających (85 tys. zł), akcje ratownicze związane z wystąpieniem wypadków lub 
zdarzeń losowych (40 tys. zł). Na kontynuację programu realizowanego z udziałem 
środków z EFRR, Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem 
jej do RSIP zaplanowano środki w wysokości 42 tys. zł. 
W wydatkach majątkowych wieloletnich zaplanowano środki m.in. na: Rewitalizację przestrze-
ni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz 
z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej 
– Bazyliką Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego – Rynkiem (10 mln zł), Modernizację 
targowiska miejskiego w Rybniku (3,9 mln zł) oraz na kontynuację Adaptacji budynku przy 
ul. Rzecznej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną (1,5 mln zł). 
Ponadto w wydatkach bieżącego roku zaplanowano środki na budowę punktów świetlnych 
w dzielnicach Miasta oraz odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych 
właścicieli urządzeń (2,3 mln zł). 
W tym dziale zaplanowano również środki w wysokości 1 mln zł dla RSK na sfinan-
sowanie zakupu samochodu specjalistycznego WUKO do czyszczenia kanalizacji.
7. Kultura fizyczna 48.692.312,20 zł (6,76%)
W tym dziale ujęto środki na:  
– funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  9.588 tys. zł

– funkcjonowanie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido”  1.175 tys. zł
– pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej   5.333 tys. zł 
 w tym dotacje dla organizacji pozarządowych (5 mln zł),
– koszty organizacji lodowiska  230 tys. zł.
W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na: Modernizację, przebudowę  
i budowę obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rybniku przy ul. Gliwickiej 
ogółem 30,3 mln zł, w tym: modernizacja kąpieliska ,,Ruda”, przebudowa płyty boiska 
piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim oraz modernizacja stadionu 
lekkoatletycznego, a także na Budowę boiska do piłki nożnej z odwodnieniem płyty 
 i ogrodzeniem na terenie MOSiR w Rybniku-Kamieniu – 1,5 mln zł.
Ponadto na remonty obiektów sportowych oraz inne drobne wydatki inwestycyjne  
w tym dziale przewidziano łącznie 524 tys. zł.
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16.292.878,32 zł   (2,26%)
Na dotacje dla miejskich instytucji kultury przeznaczono kwotę ogółem 12.778.510 zł,  
w tym dla: 
– Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  4.931.405 zł
– Rybnickiego Centrum Kultury   3.290.399 zł
– Domów Kultury  3.110.172 zł 
 (Boguszowice - 825.191 zł, Chwałowice - 930.060 zł, 
 Niedobczyce - 833.799 zł, Niewiadom  - 521.122 zł), 
– Muzeum   1.446.534 zł.
Na remonty obiektów kultury przewidziano łącznie 1.833 tys. zł.
Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przeznaczono kwotę 325.000 zł, w tym na 
kontynuację odnowienia kościółka akademickiego p.w. Wniebowzięcia NMP – 200 tys. zł. 
Na pozostałe zadania w zakresie kultury przeznaczono 1.210 tys. zł, w tym: dotacje 
dla organizacji pozarządowych (310 tys. zł), organizacja Dni Miasta (600 tys. zł) oraz 
V Rybnickiego Bożego Narodzeniai Kolędowania (250 tys. zł).
Przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego kontynuowany 
będzie projekt Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego – 111 tys. zł. 
9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.866.246 zł  (1,65%)
W tym dziale mieszczą się wydatki na funkcjonowanie m.in.:
– Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  7.229 tys. zł
– Straży Miejskiej  3.105 tys. zł 
– ochotniczych straży pożarnych  552 tys. zł 
 dodatkowo na awaryjne remonty w OSP zabezpieczono 180 tys. zł,
– Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego   205 tys. zł
– Powiatowego Ośrodka Analiz Danych i Alarmowania   16 tys. zł.
Ponadto kwotę 206 tys. zł przeznaczono na dotacje na Fundusz Wsparcia Policji: dodatkowe 
patrole (65 tys. zł), dofinansowanie zakupu 2 samochodów (56 tys. zł), elektroniczny system 
kontroli dostępu do budynku Policji (45 tys. zł), zakup sprzętu komputerowego (25 tys. zł), 
zakup materiałów i wyposażenia (15 tys. zł). Na zadania realizowane przez Wydział Zarzą-
dzania Kryzysowego UM (obrona cywilna, usuwanie skutków klęsk żywiołowych) przewi-
dziano 72 tys. zł, a na świadczenia związane z pobytem osób w Izbie Wytrzeźwień – 75 tys. zł.
10. Ochrona zdrowia 10.140.488,43 zł   (1,41%)
Na funkcjonowanie Ośrodka Leczniczo–Rehabilitacyjnego im. Jana Pawła II zapla-
nowano 2.160 tys. zł, zaś na prace remontowe – 582 tys. zł.
Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii przewidziano 
3 mln zł. Wydatkowanie tych środków odbywać się będzie zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta 
Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 
W tym dziale są również środki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 
ponad 4.288 tys. 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 (4.247 tys. zł).
W budżecie miasta zaplanowano trzy rezerwy: ogólną (3 mln zł) oraz celowe: na 
wydatki majątkowe (4,5 mln zł) i na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzy-
sowego (1,4 mln zł).
Planowany na 2013 r. deficyt budżetowy (różnica pomiędzy dochodami a wydatka-
mi) wynosi 108.090.561,64 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:  
z wolnych środków z 2011 roku niewykorzystanych w 2012 r. (50.600.000 zł), z kredytów 
(56.277.620,64 zł) oraz pożyczek z WFOŚiGW (1.212.941 zł). 
Planowany wskaźnik zadłużenia miasta na koniec 2012 roku, liczony w stosunku 
do prognozowanych dochodów, wynosić będzie 24,91% (wobec ustawowego 60%). 
Wskaźnik obsługi zadłużenia kształtować się będzie na poziomie 4,72% (wskaźnik 
ustawowy 15%). t
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Informacje ogólne: 
Stawki podatków lokalnych 
w Rybniku w 2013 roku
 Informacje o stawkach podatkowych dostępne są 

na stronie internetowej (www.rybnik.eu) zakładka 
Podatki 2013 oraz w Wydziale Podatków (Urząd 
Miasta, I piętro, sala 151). 

Przypominamy o terminach płatności 
podatków w 2013 roku:

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

– od środków transportowych: 15 lutego i 16 września 

Wpłaty podatków
Podatki te można wpłacać:
– 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 (dotyczy dzielnicy Zebrzydowice). 
 Od wpłat dokonywanych w kasach w Urzędzie 

Miasta Rybnika Bank Spółdzielczy pobiera pro-
wizję w wysokości 2 zł od każdej wpłaty. 

 Przychodząc do Urzędu Miasta dobrze jest mieć 
ze sobą i okazać numer ewidencyjny podatnika, 
co przyspieszy obsługę. 

Uwaga:
 Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowych 

form płatności, np. wpłat poprzez internet,  
co pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów.

 Wpłat podatkowych należy dokonywać na wska-
zany w decyzji podatkowej indywidualny dla 
każdego podatnika i dla każdej nieruchomości 
numer rachunku bankowego.

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

Karty płatnicze
 Możliwe jest także regulowanie w Urzędzie Miasta 

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

Inne informacje
 W każde ostatnie dni terminu płatności podatków 

mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego zapar-
kowania swoich pojazdów na dziedzińcu Urzędu 
Miasta (wjazd od ul. Miejskiej) na czas zapłaty 
podatków.

____________________________________________

Podatek od nieruchomości w roku 2013
 Dla ustalenia sposobu opodatkowania i zali-

czenia gruntu do określonego rodzaju użytków 
decydujące znaczenie mają zapisy w geodezyjnej 
ewidencji gruntów i budynków (a nie zapisy  
w innych rejestrach, np. w planie zagospoda-
rowania przestrzennego, ani faktyczny sposób 
wykorzystywania gruntów). 

 Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od 
podatku są grunty oznaczone w geodezyjnej 
ewidencji gruntów jako drogi, o ile nie znajdują  

s ię  one w pos iadaniu przeds iębiorców. 
Na mocy ustawy o podatkach i opłatach lo-
kalnych od podatku zwolnione są między in-
nymi grunty stanowiące nieużytki, użytki eko-
logiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,  
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

Podatnikami podatku od nieruchomości są m.in.:
– posiadacze (najemcy, dzierżawcy) nieruchomości lub 

ich części stanowiących własność Skarbu Państwa 
lub jednostki samorządu terytorialnego,

– właściciele lokali mieszkalnych (jeżeli wyodrębniono 
własność lokali).

 Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć wła-
ściwemu organowi podatkowemu informację  
o nieruchomościach i obiektach budowlanych  
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okolicz-
ności uzasadniających powstanie (wygaśnięcie) 
obowiązku podatkowego (np. zakup czy sprzedaż 
nieruchomości) lub od dnia zaistnienia zdarzenia 
mającego wpływ na wysokość podatku (np. zmiana 
sposobu użytkowania budynku lub jego części). 

 Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki 
niemające osobowości prawnej, jednostki organi-
zacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jed-
nostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

– składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi 
gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia 
przedmiotów opodatkowania deklaracje na poda-
tek od nieruchomości na dany rok podatkowy, spo-
rządzone na formularzu według ustalonego wzoru,  
a jeśli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadnia-
jących powstanie tego obowiązku, 

– odpowiednio skorygować deklarację, w razie zaist-
nienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
tych zmian, 

– wpłacać obliczony w deklaracji podatek od 
nieruchomości - bez wezwania - na rachu-
nek budżetu właściwej gminy: za styczeń do  
31 stycznia, a za pozostałe miesiące w terminie  
do 15 dnia każdego miesiąca.

 Obowiązek składania deklaracji na podatek od 
nieruchomości dotyczy również podatników korzy-
stających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych lub uchwały Rady 
Miasta Rybnika.

________________________________________________

Podatek rolny w roku 2013
Podatkiem rolnym objęci są:
– posiadacze gospodarstw rolnych (użytki rolne  

o pow. ponad 1 ha), 
– posiadacze gruntów sklasyfikowanych w ewi-

dencji gruntów i budynków jako użytki rolne,  
z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej innej niż działalność 
rolnicza. 

Ustawowo od podatku zwolnione są między innymi:
– użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione 

i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych, 
– użytki ekologiczne. 
 Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od 

podatku są grunty zdegradowane wskutek 
działalności górniczej,  o ile nie są związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej (po 
przedstawieniu zaświadczenia z kopalni o trwałej 
degradacji gruntów).

Stawki podatku w roku 2013 wynoszą:
– dla podatników posiadających do 1 ha użytków 

rolnych – 330 zł za 1 ha fizyczny, 
– dla podatników posiadających powyżej 1 ha użyt-

ków rolnych (gospodarstwa rolne) – 165 zł za 1 
ha przeliczeniowy.

Stawki te zostały obniżone w stosunku do stawek 
ustawowych uchwałą nr 387/XXVIII/2012 Rady 
Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2012 r.

________________________________________________

Podatek leśny w roku 2013
 Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają 

określone w ustawie o podatku leśnym lasy,  
z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie 
innej działalności gospodarczej niż działalność 
leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty 
leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów  
i budynków jako lasy.

 Ustawowo od podatku leśnego zwolnione są mię-
dzy innymi:

– lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
– lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
– użytki ekologiczne.
 Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od podat-

ku są lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa  
w wieku 40 lat i więcej.

 Stawka podatku leśnego od 1 ha w 2013 roku 
wynosi 41,0124 zł. 

________________________________________________

Podatek od środków transportowych 
w roku 2013
 Podatnicy tego podatku zobowiązani są do 

złożenia w terminie do 15 lutego 2013 r. de-
klaracji podatkowej na podatek od środków 
transportowych o wysokości podatku (DT-1)  
i posiadanych pojazdach (DT-1/A) na drukach według 
wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finan-
sów z dnia 23.12.2011 r. (Dz. U. Nr 293, poz. 1731).

 Druki deklaracji wraz ze stawkami podatku dostępne 
są na stronie internetowej Urzędu Miasta. Można je 
także pobrać w Wydziale Podatków (Urząd Miasta,  
I piętro, pokój 156). 

________________________________________________

Opłata od posiadania psów 
uchwałą Rady Miasta od 2011 roku została zniesiona.
________________________________________________

Pomoc publiczna
 Pomocą publiczną jest wszelka pomoc przyznawana 

podmiotowi prowadzącemu działalność gospo-
darczą ze środków państwowych w jakiejkolwiek 
formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem kon-
kurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębior-
stwom lub produkcji niektórych towarów i która 
wpływa na wymianę handlową między państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej. Co do zasady po-
moc publiczna jest zakazana, ale dopuszcza się ją  
w konkretnych przypadkach, uregulowanych 
przepisami UE. 

Pomoc de minimis
 Wsparcie dla podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą może być udzielone na zasadzie 
pomocy de minimis, przy czym przepisy szcze-
gółowe, np. ustawa - Ordynacja podatkowa, 
muszą przewidywać możliwość udzielenia takiego 
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Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Rybniku (ul. Orzepowicka 16)

Zgodnie z pozwoleniem Prezydenta Miasta Rybnika o nu-
merze: SO-I.5311.11.2012 z dnia 12 listopada 2012 roku prze-
prowadziło zbiórkę publiczną na terenie miasta Rybnika, której 
celem było pozyskanie środków pieniężnych na organizację 
wyjazdu turystyczno-terapeutycznego  uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej nr 2 „Latarnia” latem 2013 

Zakończyło zbiórkę publiczną w wyniku której zebrano  
5.800,00 zł w tym: ofiar do skarbony stacjonarnej, umieszczo-
nej w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Rybniku 
przy ulicy Andersa 14: 1.180,00 zł, kiermasz  przedmiotów: 
4.620,00 zł.

Organizator nie poniósł żadnych kosztów przeprowadzenia 
zbiórki publicznej.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Rybniku (ul. Orzepowicka 16)

W wyniku zbiórki publicznej nr SO I. 5311.10.2012 z dnia 
08.11.2012 r. wydanej za zgodą Prezydenta Miasta trwającej 
od 01.12.2012 do 28.12.2012 zebrało kwotę 4375,00 zł w tym:  
w dniach 14-16.12.2012 na terenie Focus Mall 3278,60 zł. Formą 
zbiórki były datki do skarbony stacjonarnej. 

Zbiórka przeprowadzana była przez PSOUU koło w Ryb-
niku, nie poniesiono żadnych kosztów związanych z przepro-
wadzeniem zbiórki, a całkowity dochód przeznaczony jest na 
organizację letniego wyjazdu turystyczno-terapeutycznego dla 
wychowanków Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku 
latem 2013 roku.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

wsparcia. Udzielona pomoc nie może prze-
kroczyć 200.000 EUR, a w sektorze transportu 
drogowego - 100.000 EUR. Sumowane są 
kwoty pomocy (z różnych źródeł i w róż-
nych formach) uzyskanej w ciągu bieżącego 
roku oraz dwóch poprzedzających go lat.

 Przedsiębiorca zamierzający ubiegać się  
o przyznanie pomocy de minimis zobowiąza-
ny jest do złożenia:

– wniosku o udzielenie pomocy wraz z uzasad-
nieniem i dokumentami,

– zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej 
w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w 
ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświad-
czenia o wielkości pomocy de minimis otrzy-
manej w tym okresie, albo oświadczenia  
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

– informacji niezbędnych do udzielenia pomocy 
de minimis (formularz informacji - pomoc  
de minimis) wraz ze sprawozdaniami finan-
sowymi za okres 3 lat obrotowych.

_______________________________________

Opłata targowa
 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 12.1.1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
- Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) 
opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, 
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej, dokonujących 
sprzedaży na targowiskach. Jednocześnie jednak 
ustawa ta wyraźnie wskazuje, że targowiskami, 
o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, 
w których jest prowadzona sprzedaż (art. 15 
ust. 2). Ustawa zatem przyjmuje własną defi-
nicję targowiska, za które uznaje każde miejsce 
(niezależnie od własności, usytuowania itp.), na 
którym faktycznie dokonywana jest sprzedaż. 

 Ponadto w art. 15 ust. 3 tej ustawy wskazano, 
że opłatę targową pobiera się niezależnie od 
należności przewidzianych w odrębnych przepi-
sach za korzystanie z urządzeń targowych oraz 
za inne usługi świadczone przez prowadzącego 
targowisko. Opłata targowa jest zatem niezależ-
na 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 podat-
nikami podatku od nieruchomości w związku 
z przedmiotami opodatkowania położonymi 
na targowiskach. Zatem zwolnienie obejmuje 
tylko tych handlujących, którzy są podatnika-
mi podatku od nieruchomości za przedmioty 
opodatkowania położone na tym targowisku 
(a nie gdziekolwiek indziej). 

_______________________________________

Opłata skarbowa
Sposoby uiszczania 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: 
• BNP Paribas Bank Polska S.A. – Placówka 

w Rybniku, pl. Armii Krajowej 3 (budynek 
Urzędu Skarbowego w Rybniku),

• Bank Spółdzielczy w Żorach – Punkt Obsługi 
Klienta w Rybniku, ul. 3 Maja 31 (budynek 

Starostwa Powiatowego w Rybniku) oraz 
budynek Urzędu Skarbowego w Rybniku, plac 
Armii Krajowej 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 
ze zmianami). 

Zwrot opłaty skarbowej
 Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli, 

mimo uiszczenia opłaty, nie dokonano czyn-
ności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, 
zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

 Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie 
na wniosek.

_______________________________________

Stawki podatku od nieruchomości 
na rok 2013

1) od gruntów:
–związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków 
- 0,87 zł od 1 m² powierzchni,

– pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł 
od 1 ha powierzchni,

–sklasyfikowanych w ewidencji gruntów  
i budynków jako tereny rekreacyjno-wypo-
czynkowe (oznaczone symbolem „Bz”) i nie 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej – 0,25 zł od 1 m² powierzchni,

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,43 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
– mieszkalnych – 0,72 zł od 1 m² powierzchni 

użytkowej,
– związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej – 22,80 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej,

– zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 10,42 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,

– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świad-
czeń – 4,63 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

– gospodarczych osób fizycznych – 5,78 zł  
od 1 m² powierzchni użytkowej,

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 7,65 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej;

3) od budowli:
– służących do zbiorowego odprowadzania ście-

ków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – 0,25% 
ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 
1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

– pozostałych – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  
i opłatach lokalnych.  t

Ogłoszenia o przeprowadzonych 
zbiórkach publicznych

Komitet organizacyjny przy Młodzieżowej Radzie 
Miasta z siedzibą w Rybniku zgodnie z decyzją prezyden-
ta Rybnika:SO-I.5311.9.2012 z dnia 14 listopada 2012 r.  
w ramach akcji charytatywnej Czapka św. Mikołaja, 
trwającej od 26.11.2012 do 21.12.2012 zebrał 15.965,46 zł.  
Koszty przeprowadzenia zbiórki wyniosły 188,64 (w tym: 
materiały biurowe - 56,64 zł, telefon - 50 zł, opłata - 82,00 zł). 
Kwota 15.776,82 zł (zebrana 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 - 1, bakalie (opak.) - 36, batoniki - 582, bombki (opak.) 
- 3, bombonierki - 68, budynie - 74, bułka tarta (kg) - 5, chemia 
- 29, chipsy - 31, chrupki - 18, ciastka - 598, cukier (kg) - 377, 
cukier puder (opak.) - 3, cukierki (opak.) - 208, czekolady - 
1166, delicje (opak.) - 208, dżemy - 49, galaretki - 10, groch 
(opak.) - 7, herbata - 134, jajka niespodzianki - 47, jedzenie 
dla niemowląt (opak.) - 5, kakao - 39, kalendarze adwentowe 
- 12, kasza (opak.) - 56, kawa - 30, ketchupy - 4, kisiele - 20, 
konserwy - 361, kremy - 2, lizaki - 10, makarony (opak.) - 715, 
masło/margaryna - 38, mąka (kg) 260, mleko (l) - 50, mydła - 4, 
Nutella - 13, olej (l) - 100,7; paluszki (opak.) - 39, płatki śnia-
daniowe - 84, przetwory - 1, przyprawy - 8, ryż (opak.) - 333, 
ser (opak.) - 15, serki - 1, słoiki - 19, soki (l) - 96,5, sól (kg) 
- 8, wafelki - 9, wędliny - 10, woda - 21,5; zabawki - 37, zupki  
w proszku - 53. W imieniu obdarowanych dzieci, organizatorzy 
dziękują wszystkim za wsparcie akcji. 
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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. 32 42 60 070, fax 32 43 32 160

Schronisko „Przytulisko” dla kobiet i kobiet z dziećmi 
ul. Chro bre go 16, 32/42 33 599 

Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Ważne adresy i telefony:

www.rybnik.pl/gazeta
gazeta@um.rybnik.pl

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wacław Troszka (WaT) (redaktor naczelny); 
Sabina Horzela-Piskula (S), Dominika Ingram-Nowaczyk (D) (dziennikarz), 
Edyta Szymaszek-Górczyńska (redaktor techniczna), stali współpracownicy: 
Wiesława Różańska, Marek Szołtysek, Marcin Troszka, Małgorzata Tytko.
Wydawca: Rybnickie Centrum Kultury

Zastrzegamy sobie prawo skracania tek stów i zmiany ty tu łów. Za treść ogłoszeń redakcja 
nie od po wia da. Teksty niezamawiane przyjmujemy wyłącz nie na nośnikach elektronicznych.

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel. 324 228 825, fax 324 332 160
e–mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych

Dyżury radnych: wtorki i środy g. 14-15.30 w Biurze Rady, UM, ul. Chrobrego 2, www.bsrrybnik.pl

Urząd Miasta w Rybniku – tel. 32/43 92 000, 
Urząd Stanu Cywilnego – tel. 32/42 23 210

• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 32/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7-15)
• OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul Raciborska 20, tel. 32/42 375 72 (pon.-czw. 7.30-

14.30), wt. 11-16, pt. 7.30-13.30
• OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe, ul. J.F. Białych 7, tel. 32/42 371 88 (pon.-pt. 7-15)
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30-15.30)
• Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 32/42 26 245 (ul. 

Chrobrego 16, pon. 12.30-14, wt., śr., czw. 15.30-17)
• Punkt konsultacyjny do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków czynny w każdą 

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. J.F. Białych, p. 109, tel. 32/42 35 511, poniedzia-

łek 10-12. Spotkania „Amazonek” w każdy 2. poniedziałek miesiąca o 15.
• Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób 

Niesłyszących, ul. Orzepowicka 15a, tel. 32/42 36 766, 506 756 161, dyżury – piątki 15-20
• Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku ul. J.F. Białych 7 p. 109, tel. 694 978 

123 – spotkania wtorki 10-12, czwartki 15.30-17) 
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Dyżur: 1 śro-

da m-ca, g. 16, Zespół Szkół nr 3, Rybnik, Orzepowicka 15a, tel. 32 42 270 81, 660 054 159

ul. Żwirki i Wigury 1
43-190 Mikołów, tel. 32 326 20 90

www.tolek.com.pl
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Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
Spo tka nia w ostat ni piątek mie sią ca, Dom Ka te che tycz ny bazyliki św. Antoniego g. 18.

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro 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.

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
Rada dzielnicy śródmieście pełni dyżury w czwartki (16-17) ul. Kościuszki 23 (ZSME), tel. 32 42 227 76 w. 47, 

512 99 88 53, w czasie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem i strażnikiem dzielnicowym.



Gabinety Le kar skie
Rybnik, ul. Reymonta 50 
(obok salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00 
tel. 32 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Lidia Kucza
Specjalista Laryngolog

USG zatok, audiometria, tympanometria
tel. 32 432 77 94 od 14.00

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Anna Krzak-Bieńkowska
Specjalista 

Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 660 461 402

lek. med. Szymon Chlubek
Specjalista 

Położnictwa i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 603 192 925

lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman
Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia,

korekcja zmarszczek

tel. 692 427 312

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

lek. med. Aleksander Gatnar
Specjalista 

Chorób Wewnętrznych

tel. 32 432 77 94 od 14.00

dr hab. n. med. Michał Holecki
Specjalista Chorób Wewnętrznych

Specjalista Nefrolog

European SCOPE Fellow

tel. 502 271 221

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

tel. 601 722 180

dr n. med. Maciej Świat
Specjalista Neurolog

tel. 32 432 77 94 od 14.00

lek. med. Urszula Zimoń
Specjalista Chirurg

tel. 602 759 931

lek. Krzysztof Paruzel
Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Specjalista Chirurgii Ogólnej

tel. 504 154 566 od 15.00

lek. med. Janusz Bieńkowski
Specjalista 

Chorób Wewnętrznych

Kardiolog

tel. 660 461 382



Zobacz różn icę!

www.artdent.org

Naturę też można poprawić!
Pani B. na krzywo wyrośnięte zęby 
nałożyliśmy koronki porcelanowe

Zd
ję

ci
a 

w
yk

o
n

an
o

 w
 g

ab
in

ec
ie

usługi
na

raty

PRZED WIZYTĄ PO WIZYCIE

44-200 Rybnik
ul. Korfantego 1, 
tel. 32 42 22 388, 601 42 76 99

44-285 Kornowac k/Raciborza 
ul. Raciborska 175, 
tel. 32 43 01 593, 601 42 76 99

Chcesz lepiej wyglądać? 

Zapraszamy na BEZPŁATNE
konsultacje, porady i wyceny


