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Uwaga!
Kolejny, czerwcowo–lipcowy,

numer „Gazety Rybnickiej” ukaże się 4 lipca!

Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!
Unia Europejska powiększyła się z piętnastu do dwudziestu pięciu państw. Jest

to największe i najpewniej najistotniejsze poszerzenie w jej historii. Piętnaście lat
po upadku reżimu sowieckiego, kraje środkowo-wschodniej części naszego konty-
nentu powróciły na łono zjednoczonej Europy.

Polska, z ponad trzydziestoma ośmioma milionami ludzi (prawie jak Hiszpa-
nia), stanowi połowę „nowego” potencjału UE. Nasz kraj, z racji swego zaludnie-
nia, będzie więc miał silną reprezentację w Parlamencie Europejskim. Po wyborach,
które odbędą się w niedzielę 13 czerwca br., będziemy mieli pięćdziesięciu czte-
rech eurodeputowanych, a województwo śląskie może ich mieć siedmiu. Niestety,
nasza ordynacja wyborcza do PE wynik wyborów w poszczególnych regionach uza-

leżnia od frekwencji wyborczej. Jest więc możliwe, że przy słabym udziale głosujących, Śląsk będzie miał
mniej europejskich deputowanych i naszym kosztem zyskają inne regiony. Do tego jednak nie możemy
dopuścić. Zdaliśmy już egzamin wstępny z wejścia do zjednoczonej Europy, przystąpmy więc teraz odpo-
wiedzialnie do pierwszego sprawdzianu w Unii.

Szanowni Państwo! W niedzielę 13 czerwca weźmiemy udział w pierwszych dla nas wyborach do Parla-
mentu Europejskiego. Polska już jest członkiem UE, lecz potrzebni są jej jeszcze ludzie, którzy będą
ją godnie reprezentować. Potrzebni nam są fachowcy znający Unię Europejską od podszewki. Potrzebujemy
ludzi otwartych, wykształconych i znających obce języki, by swobodnie czuli się nawet w kuluarach Brukseli
czy Strasburga.

Zwracam się więc do Państwa z apelem o udział w wyborach oraz głosowanie na ludzi kompetent-
nych i odpowiedzialnych. Ludzi oddanych Polsce, Śląskowi i naszemu miastu. Ludzi, którym możemy za-
ufać. Ja osobiście oddam swój głos na rybniczanina Jana Olbrychta – byłego marszałka województwa ślą-
skiego, jednego z najlepszych w kraju ekspertów do spraw Unii Europejskiej. Wymiernym efektem naszej
wieloletniej współpracy są bez wątpienia największe miejskie inwestycje, jak Zespół Szkół Wyższych czy
modernizacja stadionu. Wierzę, że mój głos oddany na Jana Olbrychta będzie głosem za lepszym Rybni-
kiem, lepszym Śląskiem, lepszą Polską i lepszą Europą.

Z serdecznym pozdrowieniem
Adam FudaliAdam FudaliAdam FudaliAdam FudaliAdam Fudali

Prezydent Rybnika

Bruksela
1.Wejście do parku Cinquantenaire z „falującą” unijną flagą.
2. Otwarta dla zwiedzających sala Parlamentu Europejskiego.
3. Zabytkowy Ratusz na Grand Place z powiewającymi flagami

wszystkich państw Unii.
4. Krzysztof Jaroch i Grzegorz Wolnik na stoisku prezentującym

woj. śląskie w Komitecie Regionów – najważniejszej unijnej
organizacji samorządowej.

5. Noc integracji na Grand Place.

Bawiliśmy się z Europą!
Uroczystości z okazji poszerzenia Unii Europejskiej miały miejsce w wielu miastach całej Europy. Polskie akcenty były widocz-

ne szczególnie w europejskiej stolicy – Brukseli, gdzie wśród świętujących byli rybnicznie. (czyt. str. 14) „Z Europą” bawiliśmy
się też w Rybniku.

Rybnik
1.IX Symfonia Beethovena w wykonaniu Filharmonii Rybnickiej w kościele

św. Jadwigi na Nowinach.
2. Zabawa przy celtyckich rytmach z grupą „Carrantuohill”.
3.Muzyka z różnych stron świata – zespół „Barbados”.
4. Coś dla „przyszłości Europy” – Majka Jeżowska.

Zdjęcia: K. Jaroch (Bruksela), J. Rzymanek, r.

Uwaga!
Kolejny, czerwcowo–lipcowy,

numer „Gazety Rybnickiej” ukaże się 4 lipca!
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Informacje dotyczące głosowania publikujemy w „Monitorze Miejskim” na stronie 41.
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Absolutorium dla prezydentaAbsolutorium dla prezydentaAbsolutorium dla prezydentaAbsolutorium dla prezydentaAbsolutorium dla prezydenta

Współpraca z KompaniąWspółpraca z KompaniąWspółpraca z KompaniąWspółpraca z KompaniąWspółpraca z Kompanią
Przed przystąpieniem do omawiania

sprawozdania finansowego, radni wy-
słuchali tradycyjnej informacji prezy-
denta Adama Fudalego o realizowanych
przez miasto zadaniach. Tym razem skupił
się on na rozmowach prowadzonych z Kom-
panią Węglową, dotyczących m.in. rozłożenia
płatności zobowiązań górnictwa na rzecz
gminy na okres trzech lat. Ewentualne umo-
rzenie odsetek mogłoby nastąpić po speł-
nieniu przez Kompanię szeregu warunków,
a cały problem jest przez specjalne zespoły
robocze szczegółowo analizowany. Pewny-
mi warunkami obwarowana zostanie też
zgoda miasta na eksploatację węgla przez
kopalnie na terenie Rybnika, a chodzi
przede wszystkim o bardziej efektywne włą-
czenie się Kompanii w likwidację szkód wy-
wołanych górniczą działalnością. Prezydent
uważa, że rozmowy między miastem a gór-
nictwem zmierzają w dobrym kierunku i ist-
nieje możliwość porozumienia. Jest mowa
o konkretach – m. im. o możliwości wyko-
rzystania przez elektrownię „Rybnik” zaso-
bów energetycznych ze zbiorników muło-
wych na terenie rybnickich kopalń. Gdyby
okazało się to realne, zdewastowane tereny
mogłyby zostać poddane rekultywacji, a kil-
kadziesiąt osób znalazłoby pracę.

Prezydent podjął też temat pozimowych
remontów dróg oraz dodatkowych robót
drogowych wykonywanych przez firmy w ra-
mach gwarancji – nie należy zatem niepo-
koić się faktem, że na dopiero co wyremon-
towanej drodze znów pojawiają się robot-
nicy. Poinformował również o najbliższych
wizytach przedstawicieli współpracujących
z Rybnikiem miast.

Co w kanalizacji piszczy...Co w kanalizacji piszczy...Co w kanalizacji piszczy...Co w kanalizacji piszczy...Co w kanalizacji piszczy...
Aktualny stan robót kanalizacyjnych,

wykonywanych w ramach programu
ISPA, przedstawił pełnomocnik prezy-
denta ds. realizacji tej inwestycji Janusz
Koper. W ub. roku miasto otrzymało już
pierwszą transzę unijnych środków w wyso-
kości ponad 413 tys. euro. Prace prowadzo-
ne są w trzech dzielnicach: Kamieniu, Go-
lejowie i Zamysłowie. Ich zaawansowanie
wynosi ok. 30%, co przekłada się na 32 km
już położonych rur. Pod koniec kwietnia br.
podpisany został kontrakt z firmą Hydro-
budową 9 z Poznania, będący efektem mię-

dzynarodowego przetargu na wykonanie
100 km kanalizacji w dzielnicach Paruszo-
wiec–Piaski, Niedobczyce i Niewiadom. Ro-
boty powinny rozpocząć się pod koniec maja,
a wykonawca zapewnił zatrudnienie jako
podwykonawców firm rybnickich. W ciągu
miesiąca spodziewane jest zatwierdzenie wy-
boru wykonawcy robót w dzielnicach Orze-
powice i Zebrzydowice, miasto czeka rów-
nież na przyjęcie tzw. „krótkiej listy” firm
projektowych, które ubiegają się o wykona-
nie dokumentacji projektowej na przebieg
kanalizacji w dzielnicach Chwałowice, Ryb-
nicka Kuźnia, Ochojec, Meksyk oraz w gmi-
nach Jejkowice i Gaszowice. W kwietniu
ukazało się ogłoszenie o przetargu na ro-
boty w kolejnych 5 dzielnicach: Gotartowi-
cach, Ligocie–Ligockiej Kuźni, Boguszowi-
cach Starych oraz w Radziejowie i Popielo-
wie. Zainteresowane firmy mają teraz 3 mie-
siące na złożenie oferty, istnieje więc szan-
sa, że pod koniec roku roboty będą prowa-
dzone już w 13 dzielnicach na 17, w których
są planowane. Miasto otrzymało też infor-
mację z Komisji Europejskiej o spełnieniu
jednego z warunków podpisanego memo-
randum finansowego, a był nim odpowied-
ni standard ścieków po ich oczyszczeniu w
orzepowickiej oczyszczalni. Mimo opóź-
nień, Rybnik wyprzedza w zaawansowaniu
robót miasta, które wcześniej od nas otrzy-
mały unijną pomoc na budowę kanalizacji.
(Powyższe dane uaktualniono już po posie-
dzeniu RM).

Dodatnie per saldo...Dodatnie per saldo...Dodatnie per saldo...Dodatnie per saldo...Dodatnie per saldo...
Najważniejszy na tym posiedzeniu

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
sprawozdania z wykonania budżetu za
rok 2003 przedstawił skarbnik Bogu-
sław Paszenda. Zapoznał on radnych ze
strukturą budżetu i przedstawił poszczegól-
ne etapy przygotowywania sprawozdania.
Było ono przedmiotem obrad wszystkich
komisji RM, które ze swoim stanowiskiem
zapoznały Komisję Rewizyjną RM. Po po-
zytywnym zaopiniowaniu sprawozdania
przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Ko-
misja Rewizyjna RM złożyła wniosek
o udzielenie prezydentowi absolutorium
z tytułu wykonania budżetu. (Skrócone spra-
wozdanie z realizacji budżetu za rok 2003 zo-
stało opublikowane w „GR” w kwietniu).

Prezentując radnym sprawozdanie w for-
mie graficznej, prezydent A. Fudali przedstawił

Blok Samorządowy RybnikBlok Samorządowy RybnikBlok Samorządowy RybnikBlok Samorządowy RybnikBlok Samorządowy Rybnik
Jak co roku w kwietniu analizujemy i oceniamy wykonanie

budżetu za poprzedni 2003 rok. Analizujemy i oceniamy na pod-
stawie planu i założeń przyjętych w grudniu 2002, wraz z po-
prawkami naniesionymi do planu w ciągu roku – jest to więc
zadanie rachunkowe. Jednak za tymi cyframi kryją się konkret-
ne zadania, konkretne obowiązki miasta – ogólnie można po-
wiedzieć ocenia się sposób i zakres realizacji zadań społecznych
i gospodarczych samorządu w poprzednim roku. Dlatego do
sesji budżetowej i absolutoryjnej UM, komisje Rady Miasta oraz
cała Rada przygotowuje się według specjalnych procedur na
podstawie  zweryfikowanych sprawozdań przygotowanych przez
służby finansowe miasta.

Miasto Rybnik znajduje się na dorobku, dlatego w planie zało-
żono zwiększone wydatki ponad dochody o 31 mln zł. Jednak fak-
tyczne dochody wyniosły 294, 83 mln zł, zaś wydatki 293,73 mln zł
– zanotowano nadwyżkę około 1,1 mln zł. Dyscyplinujące dzia-
łania prezydenta doprowadziły do osiągnięcia oszczędności m.in.
w dziale administracji, obsłudze długu publicznego, ochronie
zdrowia, w dziale gospodarki komunalnej – na sumę ok. 11 mln zł
oraz 5 mln zł z częściowego odzyskania długu z Kompani Wę-
glowej. Miasto w roku 2003 odniosło sukces – nie zwiększyło
swojego zadłużenia. Pytanie tylko: czy wykonało przy tym swo-
je zadania – szczególnie inwestycyjne. Odpowiedź jest pozytyw-
na. Miasto Rybnik w roku 2003 na inwestycje majątkowe wyda-
ło 56 mln zł, co stanowi 27% budżetu. Plasuje to miasto kolejny
rok w czołówce miast polskich na prawach powiatu wydających
największy procent swojego budżetu na rozwój. Ukończono
budowę szkoły muzycznej, remont stadionu przy ul. Gliwickiej,
kontynuowano budowę szpitala w Orzepowicach, rozpoczęto re-
alizację inwestycji stulecia: kanalizacji sanitarnej w dzielnicach
(odnotowano pierwsze wydatki z programu ISPA), kontynuowa-
no remonty dróg oraz ukończono salę gimnastyczną i przedszko-
le w Ochojcu itp.

W sumie zaplanowane wydatki na inwestycje wykonano w 92,6%.
Ale aby wydawać trzeba dbać o dochody budżetowe, w roku
2003 główne pozycje w dochodach miasta to: dochody własne
96 mln zł, w tym 63 mln zł podatki, 7 mln zł sprzedaż mienia;
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
40 mln zł; dotacje celowe 50 mln zł; subwencje ogólne (oświa-
towe) 103 mln zł.

Zarzuty opozycji, że miasto posiada nadpłynność finansową
są częściowo słuszne, ale pod koniec roku 2003, kiedy prezy-
dent wniósł korektę do kolejnego ciągnienia transzy obligacji
(zmniejszenie o 10 mln), to właśnie opozycja podniosła larum
„że tak nie wolno, to karygodne”. Teraz to widać, że należało
całkowicie zrezygnować z ciągnienia, teraz RIO atakuje z prze-
ciwnego kierunku – tak widocznie jest wygodniej. Przyznajcie
się do tego, że wtedy całkowicie mylnie ocenialiście sytuację.

Na koniec 2003 roku miasto posiadało zadłużenie tzw. sku-
mulowany niedobór z poprzednich lat wynoszący 74 mln zł, sta-
nowi to 28,37% (dopuszczalny 60%). Natomiast wskaźnik rocz-
nej obsługi długu 5,73% (dopuszczalny 15%) – a więc w bez-
piecznych granicach. Mając powyższe na uwadze wszystkie ko-
misje branżowe RM pozytywnie oceniły wykonanie budżetu
w 2003 roku.  Prezydent Miasta i jego służby wykazały dużo
staranności i wysiłku, by wykonać stojące przed nimi zada-
nia. Dlatego radni BSR jednogłośnie poparli wniosek o udzie-
lenie absolutorium prezydentowi miasta za wykonanie bu-
dżetu w roku 2003.

Przewodniczący Klubu BSR Romuald Niewelt

Wykonanie budżetu za rok 2003 w ocenie
ugrupowań zasiadających w Radzie Miasta

Sesja absolutoryjna to jedno z najważniejszych posiedzeń Rady Miasta w roku, na którymSesja absolutoryjna to jedno z najważniejszych posiedzeń Rady Miasta w roku, na którymSesja absolutoryjna to jedno z najważniejszych posiedzeń Rady Miasta w roku, na którymSesja absolutoryjna to jedno z najważniejszych posiedzeń Rady Miasta w roku, na którymSesja absolutoryjna to jedno z najważniejszych posiedzeń Rady Miasta w roku, na którym
radni rozpatrują sprawozdanie z wykonania budżetu. Po raz pierwszy absolutorium otrzymałradni rozpatrują sprawozdanie z wykonania budżetu. Po raz pierwszy absolutorium otrzymałradni rozpatrują sprawozdanie z wykonania budżetu. Po raz pierwszy absolutorium otrzymałradni rozpatrują sprawozdanie z wykonania budżetu. Po raz pierwszy absolutorium otrzymałradni rozpatrują sprawozdanie z wykonania budżetu. Po raz pierwszy absolutorium otrzymał
prezydent, jako odpowiedzialny jednoosobowo za realizacje polityki finansowej, a nie zarządprezydent, jako odpowiedzialny jednoosobowo za realizacje polityki finansowej, a nie zarządprezydent, jako odpowiedzialny jednoosobowo za realizacje polityki finansowej, a nie zarządprezydent, jako odpowiedzialny jednoosobowo za realizacje polityki finansowej, a nie zarządprezydent, jako odpowiedzialny jednoosobowo za realizacje polityki finansowej, a nie zarząd
miasta. Dyskusji na sprawozdaniem budżetowym wysłuchali też naczelnicy wydziałów UMmiasta. Dyskusji na sprawozdaniem budżetowym wysłuchali też naczelnicy wydziałów UMmiasta. Dyskusji na sprawozdaniem budżetowym wysłuchali też naczelnicy wydziałów UMmiasta. Dyskusji na sprawozdaniem budżetowym wysłuchali też naczelnicy wydziałów UMmiasta. Dyskusji na sprawozdaniem budżetowym wysłuchali też naczelnicy wydziałów UM
oraz kierownicy miejskich jednostek.oraz kierownicy miejskich jednostek.oraz kierownicy miejskich jednostek.oraz kierownicy miejskich jednostek.oraz kierownicy miejskich jednostek.
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założenia swojej polityki finansowej i ich reali-
zację w ub. roku. Okoliczności wielokrotnie wy-
muszały w ciągu roku zmiany w budżecie – po
stronie dochodów został on  zmniejszony w sto-
sunku do planu pierwotnego o niecałe 740 tys. zł,
zaś wydatki zmniejszono o ponad 21,7 mln zł.
Ubiegłoroczne dochody wyniosły ostatecznie
294.830.652 zł, zaś wydatki 293.736.790 zł, tak
więc wypracowana została nadwyżka budżeto-
wa w wysokości 1.093.862 zł. Był to wynik lep-
szy od zakładanego w budżecie pierwotnym o po-
nad 32 mln zł, a w planie po zmianach – o ponad
11 mln. Na budżetową nadwyżkę złożyły się nie
tylko niezrealizowane wydatki, co wynikało m.in.
z przesunięcia w czasie kolejnych etapów inwe-
stycji kanalizacyjnej z programu ISPA, ale rów-
nież pozyskanie dodatkowych środków finanso-
wych z różnych źródeł oraz poczynione oszczęd-
ności. Skumulowany niedobór (pożyczki, kredy-
ty) na koniec 2003 rok wyniósł 74.272.589 zł.
Koszty obsługi zadłużenia są na bezpiecznym pozio-
mie: wysokość spłat rat kredytów i pożyczek wynio-
sła w ub. roku ponad 16,8 mln zł (wartość dopusz-
czalna to ponad 44 mln zł). Przytoczone rankingi ślą-
skich miast pod względem wiarygodności finansowej
oceniają Rybnik wysoko i plasują go w „pierwszej li-
dze” razem z Bielskiem, Cieszynem i Pszczyną; do
ekstraligi zaliczono tylko Katowice.

Jeśli chodzi o wydatki, najwyższym słupkiem
oznaczono tradycyjnie środki na edukację – do-
płata z miejskiego budżetu do oświatowej sub-
wencji wyniosła ponad 22 mln zł, z tego 2 mln na
inwestycje. Opieka społeczna to wydatki rzędu
28 mln zł. Prezydent omówił też największe inwe-
stycje – na czele znów jest budowa szpitala w Orze-
powicach, na którą wydatkowano prawie 24 mln zł,
a za nią  inwestycje kanalizacyjne (ponad 11,5 mln zł),
nakłady inwestycyjne na zmodernizowanie stadionu
przy ul Gliwickiej (ponad 4 mln zł), na oświatę
i wychowanie – szkoła muzyczna (ponad 2,8 mln)
i budynek dla Akademii Ekonomicznej w Zespole
Szkół Wyższych (również ok. 2,8 mln). W sumie
na inwestycje wydano ponad 56 mln zł, co sta-
nowiło ponad 19% ogółu poniesionych wydat-
ków. Gdyby uwzględnić wydatki na inwestycje
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, licz-
ba ta wzrosłaby do ponad 63 mln zł. Prezydent
przypomniał też miejsca Rybnika w różnych ran-
kingach i konkursach –  tytuł laureata w Śląskiej
Nagrodzie Jakości i finalisty w Polskiej Nagro-
dzie Jakości, trzecie miejsce w rankingu na pro-
fesjonalną gminę przyjazną inwestorom, czwar-
te w „Złotej Setce Samorządów”, jedyny na Ślą-
sku tytuł Gminy Fair Play – Certyfikowana Lo-
kalizacja Inwestycji, Dyplom Europejski – wy-
różnienie przyznawane przez Radę Europy.

Prezydent przekazał też rezultaty głosowań
nad sprawozdaniem budżetowym w komisjach
– na 96 członków komisji głosowało 81 osób
(84%), w tym: za przyjęciem sprawozdania 64
osoby (79%), przeciw 2 osoby, wstrzymało się
od głosu 15 osób. (Liczba oddanych głosów jest
większa od liczby radnych, gdyż poszczególni
radni są członkami kilku komisji).

Po przedstawieniu obszernej prezentacji, pre-
zydent poprosił Radę Miasta o udzielenie mu

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok
2003. (Cała prezentacja dostępna jest w serwisie in-
ternetowym miasta Rybnika w dziale Miasto w licz-
bach – www.rybnik.pl).

Nim jednak absolutorium zostało udzielone,
radni podjęli dyskusję nad przedstawionym im
sprawozdaniem, zaś kilka osób z niezadowole-
niem przyjęło decyzję przewodniczącego RM Mi-
chała Śmigielskiego o ograniczeniu wypowie-
dzi do trzech minut. Pierwszy zabrał głos radny
Leszek Kuśka (BSR/PiS), zadając pytanie o au-
dyt wewnętrzny: czy został w mieście przepro-
wadzony, z jakimi wynikami i czy są w mieście
osoby kompetentne do przeprowadzenia audy-
tu. Prezydent potwierdził, że miasto poddało się
audytowi finansowemu z wynikiem pozytywnym.
Wśród wąskiego grona audytorów wewnętrz-
nych, którzy zdali trudny egzamin i otrzymali od-
powiedni certyfikat, Rybnik ma swojego przed-
stawiciela. Radny SLD Wiesław Zawadzki za-
rzucił władzom miasta odejście od idei zrówno-
ważonego rozwoju dzielnic. — Po zapoznaniu się
z materiałem dotyczącym wydatków w poszczegól-
nych dzielnicach, nie mogę głosować za udziele-
niem absolutorium dla prezydenta miasta — oznaj-
mił radny. W oparciu o wysokość nakładów fi-
nansowych na oczyszczanie ulic i ich oświetle-
nie, akcję zimową, utrzymanie dróg oraz zieleni
na jednego mieszkańca w poszczególnych dziel-
nicach i porównując je do przychodów z nich
uzyskanych, radny doszedł do wniosku, że naj-
gorzej traktowana jest jego dzielnica czyli Bo-
guszowice Osiedle. — W naszej dzielnicy nie po-
wstała żadna znacząca inwestycja, natomiast bar-
dzo dużo zostało zdegradowane... Musimy się temu
przeciwstawić. Nie mamy innego wyjścia, tylko od
tak macoszego miasta się oderwać! — stwierdził
radny Zawadzki. Na zarzuty odpowiedział pre-
zydent A. Fudali: — Takie stanowisko, w kon-
tekście przystąpienia naszego kraju do Unii Euro-
pejskiej może dziwić. Nie możemy patrzeć na na-
sze miasto z pozycji własnej dzielnicy – jeżeli re-
montujemy stadion, budujemy szpital, inwestuje-
my w Zespół Szkół Wyższych czy w szkołę mu-
zyczną, nie robimy tego tylko dla mieszkańców cen-
trum, ale również dla mieszkańców dzielnicy Bo-
guszowice–Osiedle. Gdyby patrzeć na miasto wy-
cinkowo, ile trzeba byłoby zainwestować w dziel-
nicy Rybnicka Kuźnia, która dzięki temu, że na
jej terenie znajduje się elektrownia „Rybnik”, „za-
rabia” dla miasta ok. 30 mln zł  rocznie? Dzielnice
mają różną infrastrukturę – np. Boguszowice Osiedle
są skanalizowane, zaś wiele innych takiej sieci nie po-
siada i trzeba ją zbudować. Zwracam się do pana
radnego o zweryfikowanie decyzji o głosowaniu prze-
ciw przyjęciu sprawozdania budżetowego i wzięcie
pod uwagę inwestycji w całym mieście, dla wszyst-
kich mieszkańców. Odpowiedź ta radnego nie
usatysfakcjonowała, gdyż wrócił do tematu pod
koniec dyskusji. Radny Henryk Frystacki
(BSR/PiS) przypomniał, że Wielopole, które
W. Zawadzki dał m.in. za przykład dzielnicy „doin-
westowanej”, pełni rolę pomostu dla trzech innych
dzielnic jeśli chodzi o budowę kanalizacji, stąd duże
na nią nakłady. Zmniejszą się one zdecydowanie
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Jak było do przewidzenia ze 100% pewnością,

Adam Fudali otrzymał absolutorium za rok 2003. Dla
tych mieszkańców, którzy z uwagą śledzili przebieg
sesji Rady Miasta w minionym roku, na pewno nie
było zaskoczeniem, że przeciwko udzieleniu absolu-
torium głosowali radni Rybnickiej Inicjatywy Obywa-
telskiej i to nie dlatego, aby uzewnętrznić swoją od-
rębność, ale z powodu głęboko uzasadnionych wzglę-
dów merytorycznych.

Rozpocząć trzeba od największej chluby, tzn. osią-
gniętej nadwyżki budżetowej w wysokości 1 mln zł za-
miast zaplanowanego deficytu w kwocie 31 mln zł –
ocenianej przez radnych BSR i SLD jako niewątpli-
wy sukces. W naszej ocenie jest to totalna porażka
jaką poniosły wydatki majątkowe, w tym głównie na
priorytetową inwestycję, tj. rozbudowę kanalizacji sa-
nitarnej. W uchwale budżetowej zakładano, że na in-
westycje przeznaczy się 86,6 mln zł, zaś faktycznie wy-
datkowano 56,3 mln zł, tj. 65% planowanej kwoty.
I właśnie ta oszczędność na wydatkach inwestycyjnych
jest źródłem powstałej nadwyżki budżetowej. Jakby
na to nie spojrzeć, dla mieszkańca Rybnika nie jest to
żadna satysfakcja, zważywszy ponadto, że wydatki bie-
żące z planowanych 73,5% stanowiły 80,8% wydat-
ków ogółem.

Zgłębić nieco należy jeszcze temat inwestycyjny.
Na obwodnicę północną miasta, tj. ul. Gliwicka–Rudz-
ka, zaplanowano 3,4 mln zł, wykonano 0,2 mln zł,
a Prezydent Fudali dziękuje Bogu, że nie zrealizowa-
no tych nakładów, bo w roku bieżącym może starać
się o środki unijne na wyżej wspomnianą inwestycję.
W świetle tego stwierdzenia, zastanawiające jest, dla-
czego Prezydent hojną ręką z pieniędzy rybnickich po-
datników wydał w roku 2003 na Akademię Ekono-
miczną 2,8 mln zł i na szkołę muzyczną 2,9 mln zł,
a nie poczynił żadnych starań, by pozyskać środki choć-
by z Ministerstwa Kultury czy Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu. Dziwi dobre samopoczucie Pre-
zydenta Fudalego skoro ze środków ISPA (dotacje
z Unii Europejskiej) przeznaczonych na rozbudowę
kanalizacji sanitarnej na przyznaną kwotę 15,3 mln zł
otrzymano zaledwie 1,8 mln zł. Przyczyna tego tkwi
w ślamazarnym przebiegu realizacji tej inwestycji, gdyż
na planowane nakłady w kwocie 25,5 mln zł wykona-
no 3,8 mln zł, chociaż dla realizacji tej inwestycji po-
wołano specjalne Biuro Realizacji Projektu ISPA.

Rady Dzielnic nie mogą doprosić się o odpowiednią
ilość punktów świetlnych, bo ciągle z ust Prezydenta
słyszą, że nie ma pieniędzy, ale za to z rezerwy budże-
towej bez najmniejszej żenady Pan Prezydent przezna-
czył na pokrycie strat Spółki „Hossa” – 400 tys zł.

Przejawem niegospodarności było uruchomienie
pod sam koniec roku dwóch serii obligacji komunal-
nych na kwotę 18,5 mln zł, nieuzasadnionych sytuacją
finansową miasta, gdyż na dzień 31.12.2003 r. miasto
posiadało lokaty w bankach na kwotę 10,6 mln zł,
a trzeba zaznaczyć, że obligacje komunalne są znacz-
nie wyżej oprocentowane od lokat bankowych. Radni
RIO powiedzieli nie dla absolutorium, bo mimo za-
pewnień Prezydenta, budżet miasta nie był dobrze prze-
myślany i zaplanowany ani sprawnie realizowany.

 Radna RIO Krystyna Stokłosa
c.d. na stronie 6.
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po zakończeniu robót. — Sprawa ta była wiele
razy dyskutowana, więc dziwię się stanowisku
radnego Zawadzkiego... Zaostrzającą się dys-
kusję przerwał radny Stanisław Lenert
(SLD): — Reprezentuję wprawdzie opozycję, ale
chciałbym tu powiedzieć kilka dobrych słów.
Trzeba było naprawdę wielkiego wysiłku, by bu-
dżet zamknąć ponad milionową nadwyżką i to
trzeba docenić. Jak miasto wygląda i co się w nim
robi oceniają także ludzie z zewnątrz, a wszystkie
rankingi wskazują, że nie jesteśmy „kopciuchem”
w Polsce. Dlatego wszystkim za ten wysiłek dzię-
kuję. Jestem bardzo zadowolony, że mogę tu pra-
cować... Radny BSR i przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej Romuald Niewelt podkreślił
wysoki stopień realizacji inwestycji w ub. roku
budżetowym, a za szczególnie ważne uznał za-
kończenie kilku ważnych przedsięwzięć jak Ze-
spół Szkół Wyższych, szkoła muzyczna i sta-
dion. — Rozpoczęliśmy inwestowanie w kanali-
zację i to będzie na następne lata nasz główny
cel. Myślę, że podjęcie tej decyzji jest dużym suk-
cesem miasta. Pozytywnie o wykonaniu budże-
tu wyraził się również radny SLD Kazimierz
Zięba. — Dla opozycji byłoby może lepiej, gdy-
by można wszystko potępić w czambuł, my jed-
nak tak się zachować nie możemy. Trzeba obiek-
tywnie stwierdzić, że jeśli chodzi o budżet za rok
2003, został on wykonany prawidłowo. Jakby na
to nie patrzeć, wynik jest dodatni i deficyt nie
tylko został zlikwidowany, ale budżet zamknął
się nadwyżką... W poprzednich latach nie kto
inny jak opozycja wskazywała na deficyt budże-
towy i narastające zadłużenie jako niebezpiecz-
ne dla finansowej kondycji miasta. Pozytywnie
oceniamy też niektóre inwestycje jak kanaliza-
cja czy budowa obwodnic.

Inaczej oceniła finansowe sprawozdanie rad-
na RIO Krystyna Stokłosa, która odniosła
się nie do budżetu po zmianach, ale do budże-
tu wynikającego z uchwały budżetowej podję-
tej w 2003 roku. Radną usatysfakcjonował
wprawdzie wynik ogólny wykonania dochodów
bliski 100%, choć z dezaprobatą mówiła o zbyt
ostrożnym planowaniu poszczególnych pozy-
cji strony dochodowej. Jeśli chodzi o wydatki,
krytycznie oceniła zbyt niskie wykonanie tzw.
wydatków majątkowych, szczególnie na budo-
wę sieci kanalizacyjnej i na budowę obwodni-
cy. Wyraziła też swój sprzeciw wobec finanso-
wego angażowania się miasta w zadania takie
jak Zespół Szkół Wyższych czy modernizacja
obiektu dla potrzeb szkoły muzycznej. Radna
powróciła też do sprawy gminnych obligacji i przy-
pomniała, że opozycja uważała, że nie należy uru-
chamiać kolejnych transz środków z obligacji
i zarezerwować je na lata przyszłe, kiedy
trzeba będzie spłacać zadłużenie związane
z budową kanalizacji. — I mieliśmy rację, bo
na koniec roku na kontach bankowych pozo-
stało ok. 10 mln zł z obligacji... — mówiła radna.
Przekonywała też, że likwidacja deficytu i nad-
wyżka budżetowa jest jedynie efektem słabej re-
alizacji zadań inwestycyjnych. — A tego nie mo-
żemy przecież oceniać w kategoriach sukcesu.

Reasumując: będę przeciwna udzieleniu abso-
lutorium prezydentowi miasta. Do opinii tej od-
niósł się prezydent A. Fudali, przypominając,
że w momencie wystąpienia do UE o środki na
budowę kanalizacji z programu ISPA, Rybnik
musiał się wykazać wiarygodnymi źródłami fi-
nansowania wkładu własnego do projektu.
Głównym źródłem, obok pożyczek z funduszu
ochrony środowiska i kredytu z EBOR–u dla
PWiK, były gminne obligacje, zdecydowanie
bardziej korzystne od kredytu komercyjnego.
— Zarządzanie projektem, którego koszt wynosi
ok. 100 mln euro jest bardzo skomplikowane.
W proces ten jest włączonych wiele instytucji
od funduszu ochrony środowiska poprzez kilka
ministerstw aż do instytucji unijnych. Wciąż zbie-
ramy doświadczenia, a od nas uczy się wiele sa-
morządów, które do podjęcia takiego wezwania
się przymierzają. To jest raczej powód do chluby
dla całej Rady, niż do negacji i krytyki. Jeśli cho-
dzi o niewykorzystanie zaplanowanych środków
na budowę obwodnicy, to stało się bardzo dobrze,
gdyż występując z odpowiednim projektem do
marszałka woj. śląskiego, otrzymaliśmy na tę in-
westycję 2 mln zł — zakończył prezydent.

Radny Józef Ibrom (BSR) przypomniał
czasy, kiedy w budżecie planowano nadwyżki,
a potem na gwałt szukano zadań do wykona-
nia, by środki wydać. Nawiązał też do wypo-
wiedzi K. Stokłosy, wyrażając zdanie, że nie za-
wsze udaje się plany inwestycyjne wykonać,
choćby z powodu przedłużających się procedur
przetargowych i nie dających się przewidzieć
przeszkód. Radny RIO Stanisław Stajer jesz-
cze raz przedstawił punkt widzenia opozycji z RIO,
której członkowie już w momencie budowania bu-
dżetu na 2003 rok nie zgadzali się z wieloma jego
założeniami. — Już wtedy miasto skierowano
na złe tory — mówił radny. — Wykonywaliśmy
obce zadania – powstały wprawdzie piękne
obiekty, ale za pieniądze rybnickich podatników.
Za zadanie obce radny uznał nie tylko Zespół
Szkół Wyższych i szkołę muzyczną, ale i mo-
dernizacje stadionu. Według radnego miasto
zapomniało natomiast o inwestycjach drogo-
wych, nie jest też przygotowane do połączenia
z autostradami, a te błędy będą się mściły po
czasie. — Kolejne władze Rybnika będą miały
związane ręce spłatami obligacji, niemożnością
zaciągania kredytów i koniecznością kontynu-
owania ogromnej inwestycji, jaką jest budowa
kanalizacji. Dlatego, biorąc również pod uwagę
powody, jakie moja koleżanka wymieniła szcze-
gółowo, będziemy głosowali przeciw absoluto-
rium. W odpowiedzi na te zarzuty prezydent
podkreślił, że efektem emisji gminnych obliga-
cji będzie powiększenie majątku miasta. — Prze-
cież środki z obligacji nie zostały przeznaczone
na „przejedzenie”, ale na niezbędną inwestycję,
porządkującą gospodarkę wodno–ściekową
miasta. Gdyby nie one, nie moglibyśmy pozyskać
funduszy unijnych, które pokryją ponad 60% jej
wartości. Kiedy miasto przekaże inwestycję Przed-
siębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, a pojawi
się chętny inwestor strategiczny, który wykupi np.
45% akcji PWiK, miasto może zyskać kilkaset
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Komentowanie tego, co miało miejsce na sesji RM

14.04.2004 r można by uznać za bezcelowe, gdyby nie
możliwość prześledzenia swoistej techniki interpretacyj-
nej zastosowanej przez Prezydenta i rządzącą większość
w debacie nad absolutorium. To, że Prezydent uzyskał
absolutorium nikogo w miarę zorientowanego nie może
dziwić. To, że Prezydent dziękuje radnym BSR też jest
oczywiste – ma za co, bo przegłosują co zechce. To, że
Prezydent dziękuje opozycji to kurtuazja, tym bardziej,
że część radnych ma problem z określeniem swej pozy-
cji. Ale stwierdzenia dotyczące budżetu 2003 roku i jego
dobrej realizacji to już przesada i to od momentu pla-
nowania poprzez wprowadzanie zmian aż po końcowy
efekt. Abstrahując od treści merytorycznej trudno uznać
za dobry taki  budżet w którym mamy ponad 10% róż-
nicy pomiędzy planem z początku roku, a wykonaniem.
To nie jest błąd statystyczny, a to że większość wydat-
ków to tzw. wydatki sztywne czyli przewidywalne spra-
wia, że ta różnica jest co najmniej niepokojąca.

Konstruując budżet 2003 roku obiecano tyle, że wy-
szło 31mln złotych deficytu. W trakcie roku z różnych
powodów zaczęto schodzić na ziemię, stąd korekty. Na
koniec 2003 roku uzyskano nadwyżkę dzięki niewyko-
naniu budżetu skorygowanego. Faktycznie  mamy do
czynienia z niezrealizowaniem pierwotnie zaplanowa-
nych zadań o wartości 31 mln zł. Bo czyż nie jest sukce-
sem fakt, że zamiast 31 mln deficytu mamy 1 mln nad-
wyżki.W końcu skumulowany deficyt w kwocie 118 mln
przewidywany na koniec 2004 roku mógłby być o 31 mln
wyższy i przekroczyć 50% dochodów miasta. Ale ciesz-
my się, a naszą radość niech potęguje wniesiona na tej-
że sesji spektakularna korekta nakładów inwestycyjnych
w tzw. wieloletnich programach inwestycyjnych Wydzia-
łu Dróg. No cóż papier jest cierpliwy. Chyba jednak
warto czasem zachować umiar nawet jak nie stać na nutę
samokrytyki. To, że Prezydent panuje widać gołym
okiem. To, że nie dotyczy to finansów miasta  widać co-
raz wyraźniej. Tzw. proinwestycyjność (niestety już tylko
wskaźnikową) na poziomie ok. 20% znacząco, bo w 2003
roku w 42%, wspiera realizacja budowy szpitala ze środ-
ków samorządu wojewódzkiego. Coraz większy i nie-
stety rosnący jest koszt obsługi długu wygenerowanego
emisją obligacji. Zdolność do generowania z budżetu
miasta znaczących środków na inwestycje bez bolesnych
cięć jest nikła i każe powątpiewać w możliwość pozyski-
wania środków z funduszy akcesyjnych (np. na drogi),
gdy trzeba jednocześnie finansować wkład własny w pro-
gramie ISPA (wielkie wydatki z tego tytułu  dopiero przed
nami). Budżet 2003 roku był kiepski. Budżet 2004 roku
potwierdza obawę, że jedyny pomysł na panowanie
to nowe długi. Pytanie tylko jak długo i ile to będzie nas
kosztować. Czas chyba zejść na ziemię, bo nawet socjo-
technika nie będzie w stanie ukryć rzeczywistości.

Radny Miasta Rybnika Bronisław Drabiniok

Radni Sojuszu Lewicy DemokratycznejSojuszu Lewicy DemokratycznejSojuszu Lewicy DemokratycznejSojuszu Lewicy DemokratycznejSojuszu Lewicy Demokratycznej
nie wypracowali wspólnego stanowiska w ocenie spra-
wozdania z wykonania budżetu w 2003 roku.

Redakcja nie ingerowała w treść i formę
powyższych publikacji.

c.d. ze strony 5.
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milionów zł. To są dobrze zainwestowane pieniądze...
Budżet aktualny również ulegnie zmianom, gdyż bę-
dziemy startować do każdego programu, który da
szanse na pozyskanie środków zewnętrznych.

Radny Michał Chmieliński (BSR) ustosunko-
wał się do wypowiedzi K. Stokłosy dotyczącej obli-
gacji, określając to źródło finansowania jako do-
brodziejstwo dla miasta i przedstawił argumenty,
które przeciwników miały do tego narzędzia finan-
sowego przekonać. W odpowiedzi radna K. Stokło-
sa zauważyła, że z jej wypowiedzi nie wynikał nega-
tywny stosunek do obligacji jako źródła finansowa-
nia inwestycji, ale chodziło o dyskusję czy urucha-
miać dwie z czterech serii, jeśli nie było pewności,
że środki zostaną zagospodarowane. — Obligacje
są wprawdzie tańsze od kredytów, ale odsetki od wol-
nych środków na lokatach, gdzie pieniądze zdepono-

wano, są niższe od odsetek, jakie miasto musi płacić
nabywcom obligacji — stwierdziła radna.

Radnego L. Kuśkę interesowała suma zwolnień
podatkowych dokonanych w ub. roku przez prezyden-
ta. — Nierealizowane zobowiązania podatkowe od nie-
ruchomości od dużych przedsiębiorstw – przede wszyst-
kim górnictwa, „Ryfamy” itd. to kwota ok. 17 mln zł —
powiedział A. Fudali. — Jeśli zaś chodzi o umorze-
nia podatkowe, instrument ten jest stosowany w spo-
sób bardzo elastyczny, zależnie od sytuacji gospodar-
czej – i tak np. w stosunku do roku 2003, podatek od
środków transportu obniżyliśmy w tym roku o ok. 30%
z obawy przed opuszczeniem naszego miasta przez fir-
my transportowe. Nie będę się też wahał przed zwol-
nieniami podatkowymi w specjalnych strefach, jeżeli
będzie możliwość pozyskania nowych miejsc pracy. Mam
nadzieję, że obniżenie się stopy bezrobocia w naszym
mieście z 14,2% na początku 2003 roku do 13,7% na
końcu roku jest konsekwencją takiej polityki — po-
wiedział prezydent.

Skarbnik B. Paszenda przypomniał dane z opra-
cowania będącego w posiadaniu radnych, w któ-
rym skutki udzielonych przez gminę ulg – odro-
czeń, umorzeń i zwolnień – wyliczono w roku ub.
na sumę 4 mln 141 tys. zł.

Na zakończenie dyskusji radny W. Zawadzki
wytknął prezydentowi brak rzetelnej odpowiedzi

na zarzuty dotyczące nierównomiernych nakładów
na jednego mieszkańca na podstawie przyjętych
przez siebie pięciu kryteriów. Podkreślił, że nie
wymienił dużych inwestycji służących całej społecz-
ności. Prezydent nie zgodził się ze zdaniem radne-
go, że podane przez niego wskaźniki uzasadniają
tezę o nierównym, finansowym traktowaniu po-
szczególnych dzielnic przez władze miasta. — To
przecież zależy od terytorium danej dzielnic... odpo-
wiedział prezydent, mając na myśli prawdopodob-
nie jej usytuowanie, różnorodność zabudowy, ilo-
ść dróg czy zieleni itp. Nieoczekiwanie dyskusja nad
sprawozdaniem budżetowym zakończyła się dow-
cipem prezydenta puentującym tę wymianę zdań:
...panie radny, to jest tak jakby porównać Karola
Maya i Karola Marksa – obaj pisali o „czerwonych”,
a jednak jest różnica...

Przewodniczący poszczególnych komisji przed-
stawili następnie wyniki głosowań nad wykonaniem
budżetu w poszczególnych działach. Sprawozdanie
z działań Komisji Rewizyjnej, na wniosek której
swoją opinię o wykonaniu budżetu wyraża Regio-
nalna Izba Obrachunkowa oraz Rada Miasta udzie-
la absolutorium, przedstawił przewodniczący
R. Niewelt. Pozytywne opinie RIO przedstawił
przewodniczący RM M. Śmigielski.

W głosowaniu za udzieleniem absoluto-
rium prezydentowi opowiedziało się 18 rad-
nych (w tym 4 z opozycji), przeciw było 5, zaś
2 wstrzymało się od głosu, a wynik ten przy-
jęto brawami.

Prezydent podziękował swoim zastępcom, skarb-
nikowi i służbom finansowym, sekretarzowi mia-
sta, naczelnikom oraz radnym – zarówno z Bloku
Samorządowego Rybnik, którzy wzięli na siebie
trudne niekiedy decyzje, jak i opozycji, która mo-
bilizowała do pracy.

Spraw finansów dotyczył też kolejny projekt
uchwały przedstawiony przez skarbnika B. Paszen-
dę. Chodzi o wprowadzenie do wieloletnich pro-
gramów inwestycyjnych nowych zadań w związku
z zamiarem miasta wystąpienia o dofinansowanie tych
prac ze środków funduszy strukturalnych UE: prze-
budowy ulic Raciborskiej, Dworek oraz rozbudowy

I etapu ulicy Zbiorczej, zmiany zgodnie z potrze-
bami wartości kosztorysowej i nakładów na budo-
wę obwodnicy północnej, modernizację drogi kra-
jowej nr 78 oraz ciągu ulic Gliwicka–Rybnicka.
Zmiany przyjęto jednogłośnie.

Nowy obwódNowy obwódNowy obwódNowy obwódNowy obwód
i nowe imiona dla szkółi nowe imiona dla szkółi nowe imiona dla szkółi nowe imiona dla szkółi nowe imiona dla szkół

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Par-
lamentu Europejskiego zaistniała konieczność
utworzenia obwodu głosowania w Wojewódz-
kim Szpitalu Wojewódzkim nr 3 w Orzepowi-
cach nr 71. Projekt uchwały przedstawiła sekre-
tarz miasta Daniela Lampert, a radni przyjęli
uchwałę jednogłośnie.

Wiceprezydent Jerzy Frelich przedstawił dwie
propozycje nadania szkołom imion: Szkole Pod-
stawowej nr 18 w Boguszowicach Jana Brze-
chwy, zaś Zespołowi Szkolno–Przedszkolnemu
w Ochojcu – Jana Pawła II. O ile w pierwszym
przypadku radni byli jednomyślni, w drugim – jed-
na osoba wstrzymała się od głosu.

Odpowiedzialny za sprawy oświaty wiceprezy-
dent J. Frelich przedstawił też kolejną uchwałę
ustalającą sieć publicznych przedszkoli i publicz-
nych szkół podstawowych, w których od 1 wrze-
śnia br. będą tworzone oddziały przedszkolne dla
dzieci 6-letnich, zobowiązanych do rocznego przy-
gotowania przedszkolnego. Wykaz placówek, gdzie
takie oddziały powstaną, stanowił załącznik do
uchwały. Radni przyjęli ją jednogłośnie.

Obwody ustaloneObwody ustaloneObwody ustaloneObwody ustaloneObwody ustalone
Radni określili granice obwodów publicz-

nych szkół podstawowych oraz gimnazjów
w Rybniku. Było to konieczne z uwagi na zmiany
w nazewnictwie i numeracji ulic w mieście. Stąd
też w uzgodnieniu z dyrektorami szkół dokonano
korekty i uporządkowano granice dotychczasowych
obwodów szkół podstawowych, a kolejną uchwałą
– szkół gimnazjalnych. W obydwu przypadkach
uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane przez
Komisję Oświaty, Kultury i Sportu RM (7 głosami
za, 3 wstrzymującymi się). Jednak zanim przystą-
piono do głosowania, referujący uchwałę zastępca
prezydenta Jerzy Frelich wyjaśniał wątpliwości rad-
nych. Henryk Ryszka (BSR) pytał czy uczniowie
mogą uczęszczać jedynie do tych szkół, do których
przypisane zostały poszczególne ulice. — Rodzic
może sam zdecydować do której szkoły wysłać dziec-
ko — tłumaczył wiceprezydent. Jednak dyrektor
jest zobligowany do prowadzenia odpowiedniego
rejestru, na podstawie którego można ustalić w ja-
kiej placówce kształci się dane dziecko. W. Zawadz-
ki pytał, czy rodzice zgłaszali protesty w sprawie
tak ustalonych granic obwodów. — Nie było żad-
nych protestów, gdyż uchwała ma jedynie charakter
administracyjny i ma na celu przyporządkowanie
szkole najbliższego terenu — uspokajał wiceprezy-
dent. Z kolei R. Niewelt powrócił do poprzedniej
uchwały, pytając czy z obowiązkiem szkolnym dzieci
6–letnich wiąże się zwiększenie stanu zatrudnienia
nauczycieli i zmiana subwencji. Po wyjaśnieniach

Moment głosowania nad sprawozdaniem budżetowym.                                                                              Zdj.: s
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ze strony J. Frelicha, że uchwała nie rodzi takich
skutków, przystąpiono do głosowania dwóch pro-
jektów dotyczących ustalenia granic obwodów pu-
blicznych szkół podstawowych i gimnazjów.
Pierwszą z uchwał przyjęto jednogłośnie, drugą,
przy jednym głosie przeciwnym.

Przedszkolaki po godzinachPrzedszkolaki po godzinachPrzedszkolaki po godzinachPrzedszkolaki po godzinachPrzedszkolaki po godzinach
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości

opłat za korzystanie ze świadczeń w przedszko-
lach prowadzonych przez miasto wywołała
gorącą dyskusję, którą zakończyło... zniesie-
nie punktu z porządku obrad. Projekt uchwały
zakładał wprowadzenie w roku szkolnym 2004/2005
opłaty stałej w wysokości 1,00 zł za każdą rozpo-
czętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po-
nad czas pracy rybnickich placówek, który ustalo-
no pomiędzy godz. 8.00 a 15.00. Bez zmian miała-
by pozostać opłata stała za przygotowanie posił-
ków. — Każdy samorząd prowadzący przedszkola
w oparciu o ustawę o systemie oświaty jest zobowią-
zany do prowadzenia przedszkoli przez 5 godzin.
Projekt zakłada opiekę nad dziećmi przez 7 go-
dzin – od 8.00 do 15.00, czyli o 2 godziny dłużej niż
to jest w obowiązku gminy. Czas wykraczający „po-
nad”, jest indywidualną sprawą rodziców, jednak
miasto chce się z nimi tymi opłatami podzielić. Idzie-
my na kompromis — wyjaśniał zamysł projektu
Jerzy Frelich. Wiceprezydent tłumaczył, że chodzi
o zdyscyplinowanie rodziców oraz przedszkoli, gdyż
jak się okazuje, niektóre placówki pracują po 11
godzin. — Czasami jest taka potrzeba. Jednak w kosz-
tach dodatkowych godzin powinni partycypować ro-
dzice — mówił. Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu H. Frystacki poinformował, że jej
członkowie 7 głosami za, przy 3 wstrzymujących się,
opowiedzieli się za przyjęciem projektu uchwały.
Radny zgłosił też w formie wniosku propozycję, by
złotówkową opłatę zmniejszyć o połowę, motywu-
jąc to stanem majątkowym wielu osób. Jeszcze da-
lej poszedł Andrzej Wojaczek (BSR/PiS), propo-
nując wycofanie opłaty, która, zdaniem radnego,
miastu niewiele da, a będzie stanowić niemałe ob-
ciążenie domowych budżetów. Zgłosił w tej spra-
wie oficjalny wniosek, który okazał się kluczowy
dla dalszych losów uchwały. Jednak zanim doszło
do głosowania wniosku A. Wojaczka, swoje stanowisko
przedstawili inni radni. Bronisław Drabiniok (PO),
mówił, że rodzice przedszkolaków pracują zwykle
od 6.00 lub 7.00, dlatego zaproponowane w pro-
jekcie uchwały godziny pracy placówek nie przy-
stają do realiów. Radny pytał też o podstawę
prawną wprowadzenia takiej propozycji i przeko-
nywał, że „(...) uchwała nie przyniesie zysków, a ścią-
gnie na miasto gromy”. J. Frelich wyjaśnił, że zgod-
nie z zapisem w ustawie o systemie oświaty, to or-
gan prowadzący przedszkola, czyli gmina, ustala za-
sady odpłatności za pobyt dzieci w placówkach. —
Nie podwyższamy kwestii zasadniczej – opłaty za
przygotowanie posiłków, a warto przypomnieć, że te
są najniższe w regionie — mówił J. Frelich. Do dys-
kusji włączył się również R. Niewelt, który zwrócił
uwagę na koszty, jakie miasto ponosi z tego tytułu:
— (...) To trudny problem, ale musimy zdać sobie

sprawę, że pieniądze na ten cel są wydawane bez-
pośrednio z budżetu miasta i są to spore pieniądze
– 14 mln zł w roku ubiegłym — mówił radny BSR.
— Byłbym skłonny podtrzymać zaproponowaną
w uchwale stawkę złotówkową, a zastanowił się ra-
czej nad możliwością wprowadzenia zwolnień
w opłatach dla tych rodziców, którzy mają po dwo-
je, troje dzieci. Tomasz Zejer (RIO) nawiązał do
Kodeksu Pracy: — Pobyt dziecka w przedszkolu po-
winien być zagwarantowany przez 8 godzin, gdyż
zgodnie z Kodeksem nikt w tym kraju nie pracuje 7
godzin, z wyjątkiem stanowisk pracy chronionej.
Określmy więc czas pracy przedszkoli od 7.00 a 15.00
— proponował radny RIO. — Nie ma korelacji po-
między ustawą o systemie oświaty, a ośmiogodzin-
nym dniem pracy — odpowiadał J. Frelich. Rad-
ny Tadeusz Gruszka zastanawiał się, co stanie
się w sytuacji kiedy po godzinach pracy w przed-
szkolu zostanie tylko jedno dziecko, a Michał
Chmieliński pytał jaki jest łączny koszt pobytu
dziecka w przedszkolu i przekonywał, że uchwa-
ła winna zdyscyplinować rodziców: — Skoro dwo-
je rodziców pracuje, to należy domniemywać, że
złotówka nie będzie dla nich obciążeniem —
mówił. — Jeżeli zawodowo pracuje tylko jeden z
rodziców, to drugi może wcześniej odebrać dziecko
z przedszkola. Odpowiadając na pytanie
M. Chmielińskiego J. Frelich wyjaśniał, że w zależ-
ności od placówki, koszt pobytu dziecka w przed-
szkolu wynosi średnio 60 zł miesięcznie (stawkę
dzienną ustala rada rodziców wspólnie z dyrekto-
rem). Rodzice płacą też 75 zł za wszystkie trzy po-
siłki, z których dziecko może, ale nie musi korzy-
stać. W dalszej części dyskusji Zygmunt Gajda
(BSR) pytał czy zostały przeprowadzone symula-
cje na temat tego, ile dzieci zostaje dłużej w przed-
szkolach i przekonywał, że rodzice sami zdecy-
dują czy „opłaca” im się pozostawiać swoje po-
ciechy w przedszkolu na dłużej. Na konieczność
zdyscyplinowania rodziców zwrócił też uwagę
A. Fudali: — (...) To problem do rozwiązania nie
przez przedszkola, ale przez rodzinę. O kwotach ja-
kie szacuje się osiągnąć po ewentualnym wprowa-
dzeniu uchwały w życie pytał W. Zawadzki. — Nie
spodziewamy się specjalnych efektów ekonomicz-
nych, a bliższe dane można będzie poznać już w paź-
dzierniku — mówił J. Frelich, przypominając po-
nownie, że tak naprawdę miasto odpowiada za
5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Uspo-
kajał też, że żadna placówka nie zostanie zamknięta
w godzinach od 8.00 do 15.00, ale w opiece nad
dzieckiem powyżej tego czasu winni partycypować
rodzice. Dyskusję, w której głos zabrali też L. Kuś-
ka i H. Ryszka, zakończyło głosowanie. I choć do
rozpatrzenia radni mieli aż trzy wnioski – H. Fry-
stackiego o zmniejszenie opłaty stałej z 1 zł do 0,50 zł,
T. Zejera w sprawie wydłużenia godzin pracy przed-
szkoli od 7.00 do 15.00 oraz A. Wojaczka o wykre-
ślenie z projektu uchwały punktu w sprawie opłaty
stałej, to właśnie propozycja radnego BSR/PiS
przesądziła o losach projektu. Za wykreśleniem
punktu z uchwały opowiedziało się bowiem 14
osób, przeciw było 8, a 2 się wstrzymały. Wynik
wywołał niemałą konsternację. Zastanawiano się
nawet nad powtórnym głosowaniem z uwagi na
możliwość złej interpretacji postawionego wniosku,

ale ostatecznie wynik głosowania podtrzymano.
Wykreślenie punktu z projektu sprawiło, iż uchwała
nie różniła się od poprzednio przyjętej, więc pre-
zydent zdecydował o zdjęciu punktu z obrad. Nie
było bowiem sensu głosować uchwały, której
brzmienie nie zmieniło się w stosunku do dotych-
czas obowiązującej.

Przedstawiciele wyznaczeniPrzedstawiciele wyznaczeniPrzedstawiciele wyznaczeniPrzedstawiciele wyznaczeniPrzedstawiciele wyznaczeni
Radni wybrali trzy osoby do prac w komi-

sjach konkursowych do wyłonienia kandydatów
na stanowiska dyrektorów szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez miasto. Przy
dwóch głosach wstrzymujących się zdecydowano, że
w komisjach konkursowych zasiądą: zastępca pre-
zydenta Jerzy Frelich, przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu Henryk Frystacki oraz na-
czelnik Wydziału edukacji UM Tadeusz Szostok.
12 osobowa komisja składa się z nie tylko z przed-
stawicieli gminy, ale też kuratorium oświaty, rady
pedagogicznej i rady rodziców oraz związków za-
wodowych. Projekt uchwały pozytywnie zaopinio-
wała Komisja Oświaty, Kultury i Sportu RM.

Statut do poprawkiStatut do poprawkiStatut do poprawkiStatut do poprawkiStatut do poprawki
Radni dopatrzyli się nieścisłości w statu-

cie Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego
dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku,
który mieli zatwierdzić. Zgodnie z ustawą,
statut uchwala Rada Społeczna ośrodka i przed-
kłada go do zatwierdzenia organowi założyciel-
skiemu. Tym razem jednak RM nie przegłoso-
wała statutu, gdyż znalazł się w nim zapis ogra-
niczający zakres działania placówki jedynie do
terenu miasta, a to jak mówił T. Zejer może
oznaczać, że placówka z uwagi na ograniczony
obszar funkcjonowania, może nie otrzymać
środków z Narodowego Funduszu Zdrowia.
— Taki zapis nie może się pojawić, skoro pla-
cówka stara się o większą ilość środków. Rada
społeczna z pewnością to poprawi — przekony-
wał T. Zejer. Przypomnijmy: placówce udało się
podpisać kontrakt z NFZ na 100 tys. zł i ma
szanse na kolejne, dlatego tak ważne jest do-
pracowanie statutu. Wprawdzie, jak przypo-
mniała zastępca prezydenta Ewa Ryszka, NFZ
kontraktując usługi z ośrodkiem, podpisał je
w oparciu o stary statut, gdzie taki zapis już był,
ale być może wówczas uszło to uwadze NFZ.
— Musimy wykorzystywać wszystkie możliwości
pozyskiwania środków — mówiła E. Ryszka.
Dlatego też radni chcieli zmienić niefortunny
zapis, ale jak wyjaśniła radczyni prawna Łucja
Pierchała, Rada nie ma prawa do dokonywa-
nia jakichkolwiek zmian w statucie placówki,
gdyż należy to wyłącznie do kompetencji Rady
Społecznej ośrodka: — Rada Miasta może sta-
tut jedynie zatwierdzić lub odrzucić — wyjaśniła
radczyni. Zastanawiano się więc czy niezatwier-
dzenie statutu i fakt, że RS spotyka się raz na
kwartał, nie utrudni placówce zakontraktowa-
nia usług z NFZ. Ostatecznie uznano jednak,
że przesunięcie czasowe nie stwarza problemu,
więc na wniosek prezydenta uchwałę zdjęto
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z porządku obrad. Statut będzie ponownie roz-
patrywany przez radnych po zmianach dokona-
nych przez Radę Społeczną ośrodka.

Partnerzy zza miedzyPartnerzy zza miedzyPartnerzy zza miedzyPartnerzy zza miedzyPartnerzy zza miedzy
Podjęto uchwałę w sprawie nawiązania

współpracy partnerskiej z czeską Karwiną.
Rybnik nawiązał współpracę z partnerem z Czech
przede wszystkim z uwagi na możliwość wspólnej
realizacji przedsięwzięć z wykorzystaniem finansów
europejskich. Taką szansę daje m.in. program
współpracy przygranicznej Interreg III. Karwina
jest niespełna 70–tysięcznym miastem przemysło-
wy, a zarazem uzdrowiskowym i uniwersyteckim.
Ze względu na podobny charakter obu miast,
współpraca miałaby dotyczyć przedsięwzięć z dzie-
dziny edukacji, turystyki, kultury i sportu, a także
wymiany doświadczeń w zakresie lokalnych samo-
rządów. We wzajemnych kontaktach upatruje się
również możliwość współpracy stowarzyszeń i in-
stytucji z terenu obydwu miast. Referująca projekt
uchwały Ewa Ryszka poinformowała radnych
o terminie podpisania umowy partnerskiej, który
wyznaczono na 30 kwietnia. (Więcej na str.18).
St. Stajer pytał, którym miastem partnerskim Ryb-
nika jest Karwina, a H. Frystacki przedstawił wyni-
ki głosowania nad projektem w Komisji oświaty,
kultury i sportu, gdzie propozycja nawiązania są-
siedzkiej współpracy zyskała pełną akceptację.
— Nie chodzi o ilość, ale o jakość — odpowiadał
radnemu RIO prezydent. — I choć Czesi nie garną
się do pisania programów, zostawiając to zadanie
Rybnikowi, to warto przystąpić do tej współpracy.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Podwyżki ustalonePodwyżki ustalonePodwyżki ustalonePodwyżki ustalonePodwyżki ustalone
Podobnym wynikiem zakończyło się głoso-

wanie w sprawie ustalenia najniższego wyna-
grodzenia i wartości punktu w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rybniku. Rad-
ni podjęli również decyzję w sprawie uposażeń
prezydenta. Dokonanie zmian w tabeli dotyczą-
cej najniższego wynagrodzenia zasadniczego pra-
cowników MOSiR, okazało się konieczne ze wzglę-
du na planowane podwyżki. Jak się okazało, przy
2% podwyżce wynagrodzeń, pracownicy ośrodka
nie będą mieścić się w swoich kategoriach zaszere-
gowania. Projekt uchwały zakłada więc, że najniż-
sze wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej katego-
rii zaszeregowania będzie wynosić 650,00 zł
(dotychczas było 500,00 zł). Bez zmian pozostaje
wartość jednego punktu – 4 zł. Uchwałę przyjęto
jednogłośnie, inaczej niż projekt w sprawie ustale-
nia miesięcznego wynagrodzenia prezydenta, któ-
ry poparto przy dwóch głosach wstrzymujących się.
Propozycja wzrostu prezydenckiej pensji
o 385,00 zł brutto, przedstawiona przez przewod-
niczącego RM, przewiduje pierwszą od stycznia
2001 r. zmianę miesięcznego wynagrodzenia pre-
zydenta. — Dlaczego tak mało? Czy warto narażać
prezydenta, że ktoś wytknie mu podwyżkę, podczas
gdy inne zakłady pracy od wielu lat nie podnoszą
uposażeń — zastanawiał się St. Stajer. Radny pytał
również czy podwyżka zarobków prezydenta po-
ciągnie za sobą zmiany w wynagrodzeniach jego

zastępców i innych pracowników UM. — To mak-
symalny pułap podwyżki, jaką możemy przyznać,
a gwarantuje ją zmiana rozporządzenia Rady Mini-
strów — wyjaśniał M. Śmigielski. — Rada Miasta
podejmuje decyzję wyłącznie o wynagrodzeniu pre-
zydenta, a ten ustala je swoim zastępcom i pozosta-
łym osobom.

Od 1 kwietnia miesięczne wynagrodzenie pre-
zydenta przedstawia się następująco – wyna-
grodzenie zasadnicze wg zaszeregowania –
5.050,00 zł, dodatek funkcyjny – 1.860,00 zł, do-
datek za wysługę lat ustalony według obowiązu-
jących przepisów oraz dodatek specjalny w wy-
sokości 40%, wynagrodzenia zasadniczego i do-
datku funkcyjnego – 2.764,00 zł.

Polonez dla miastaPolonez dla miastaPolonez dla miastaPolonez dla miastaPolonez dla miasta
Kolejny pojazd przeszedł na własność gmi-

ny. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w spra-
wie przejęcia na własność poloneza trucka o nu-
merach KXA 7990, usuniętego z drogi na koszt
właściciela. Podjęcie takiej uchwały jest konieczne
w przypadku nieodebrania pojazdu w terminie
6 miesięcy od dnia jego usunięcia i nieustalenie
przez pół roku od dnia usunięcia, osoby uprawnio-
nej do jego odbioru. Możliwość taką gwarantuje
zapis w Prawie o ruchu drogowym. Projekt uchwały
przedstawił zastępca prezydenta Józef Cyran.

Junacy do historiiJunacy do historiiJunacy do historiiJunacy do historiiJunacy do historii
Radni przychylili się do sugestii mieszkań-

ców i zdecydowali o zmianie ul. Junaków
na ks. Emila Szramka. Zmianę zaproponowała
Rada Dzielnicy Stodoły, argumentując, że do-
tychczasowa nazwa nie ma żadnego związku z tą
dzielnicą. Inaczej jest w przypadku męczennika ks.
Emila Szramka, którego matka Józefa, urodziła się
w Stodołach. Ks. Emil Szramek, jako proboszcz
parafii pod wezw. NMP w Katowicach, sprawował
nadzór duszpasterski nad budową katedry w Ka-
towicach. Zginął 13 stycznia 1942 r. w obozie kon-
centracyjnym.

Nowa nazwa ulicy obowiązuje od 1 maja, a pro-
jekt przyjęto jednogłośnie, choć radny W. Zawadzki
z sentymentem wspominał ...motocykle marki „Ju-
nak”. Podobnie jak uchwałę w sprawie zbycia, za-
miany, oddania w użytkowanie wieczyste nierucho-
mości oraz ustanowienia służebności gruntowej.

„Signum Magnum” – temat rzeka„Signum Magnum” – temat rzeka„Signum Magnum” – temat rzeka„Signum Magnum” – temat rzeka„Signum Magnum” – temat rzeka
Radni zajęli stanowisko w sprawie wezwa-

nia Rady Miasta przez fundację „Signum
Magnum” do usunięcia naruszenia prawa
wynikającego z uchwały z dnia 21 stycznia
w sprawie budżetu miasta na rok 2004. Nazwa
projektu nieco skomplikowana, podobnie
zresztą jak temat, który radni omówili w „ca-
łej rozciągłości”. Czy wystarczająco? Szef ana-
lizującej temat Komisji Rewizyjnej R. Niewelt,
przedstawił projekt uchwały, która za niezasadne
uznała wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,
wynikającego z uchwały budżetowej w części doty-
czącej środków budżetowych przewidzianych na
dofinansowanie dwóch placówek opiekuńczo–wy-

chowawczych „Signum Magnum” – domu dziecka
„Dworek Dzieci” (zapewniającego całodobową
opiekę) i świetlicy środowiskowej „Promykowa
Przystań” (placówki dziennego pobytu). Sytuację
starano się wyjaśnić podczas kilku posiedzeń Ko-
misji rewizyjnej oraz wizyty w placówce. W jednym
z posiedzeń, które miało miejsce w UM, uczestni-
czyli również radni opozycji – K. Stokłosa i B. Dra-
biniok, a spotkano się, by wysłuchać opinii przed-
stawicieli prezesa fundacji i stanowiska Wydziału
polityki społecznej UM. Wyjaśniono wówczas, że
w budżecie miasta przewidziano dotacje celowe na
realizację projektów opiekuńczo–wychowawczych
przez Dom dziecka „Dworek Dzieci”, jednak zgod-
nie z ministerialnym rozporządzeniem, placówka
winna w tym celu wystąpić z odpowiednim wnio-
skiem do UM. — W wyniku interwencji taki wnio-
sek został złożony i w dniu 9 marca dofinansowanie
uwzględniono, więc samo wezwanie jest bezpodstaw-
ne — mówił przewodniczący Komisji rewizyjnej.
Tematem zajęła się również Regionalna Izba Ob-
rachunkowa, która „(...) nie stwierdziła w przedmio-
towej sprawie naruszenia prawa”. Ofertę na dofi-
nansowanie domu dziecka, prowadzonego przez
fundację podpisano do czerwca, natomiast na uzy-
skanie dofinansowania do realizacji zadań świetli-
cy środowiskowej „Promykowa przystań” fundacja
złożyła ofertę niekompletną. Jednak o takie dofi-
nansowanie placówka może się ubiegać, pisząc od-
powiednie programy. Zdaniem przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej zarzut, jaki kieruje fundacja wy-
nika z faktu, że „(...) Signum Magnum chce być trak-
towana jak placówka miasta i jest przekonana,
że miasto powinno ją uwzględniać w budżecie mia-
sta, a przecież to prywatna fundacja, jeden z pod-
miotów, który na terenie miasta prowadzi działal-
ność na rzecz dzieci”. Dyskusję nad projektem roz-
poczęła radna RIO K. Stokłosa, która zastanawia-
ła się nad losem domu dziecka po czerwcu tego roku.
— (...) Skoro wykazano, że środki są, wniosek zło-
żono nie ma więc przeciwwskazań, żeby z domem
dziecka podpisać umowę do końca roku (...) Nie
trzymajmy placówki w niepewności — mówiła. —
To zadanie będzie wykonane, bo środki na ten cel są
w budżecie zapewnione, co nie znaczy, że od lipca
będzie je wykonywać fundacja „Signum Magnum”,
gdyż podobnych ośrodków na terenie miasta jest wię-
cej — tłumaczył A. Fudali. — W budżecie nie napi-
sano, że te środki są zabezpieczone dla fundacji. Są
zabezpieczone na konkretne zadania. Swoimi spo-
strzeżeniami z pracy w komisji podzielił się rów-
nież Bronisław Drabiniok, który mówił o „dających
się wyczuć wzajemnych animozjach” i braku odpo-
wiedzi na nurtujące go pytania dotyczące dalszego
losu dzieci, związków z budową centrum Plaza, nie-
kompletności wniosku złożonego przez fundację:
— Dlaczego miasto jest niechętne tej fundacji i nie
pozwala się jej rozwijać? — pytał B. Drabiniok. Na
konieczność rozpatrzenia sprawy w szerszym kontek-
ście zwrócił uwagę T. Zejer, mówiąc o poszerzającej
się strefie biedy i patologii oraz o nowych zagrożeniach,
jakie dla podopiecznych placówki może oznaczać po-
czątek wakacji. Radny wypowiedział się też na temat
świetlicy „Promykowa przystań” i jej szansach na do-
towanie po usunięciu „uchybień formalnych”.

c.d. na stronie 10.
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   Skrótem...
Lokalny system opiekiLokalny system opiekiLokalny system opiekiLokalny system opiekiLokalny system opieki

W Zespole Ognisk Wychowawczych w Nie-
dobczycach odbyła się konferencja „Lokal-
ny system opieki nad dzieckiem  i rodziną
w oparciu o doświadczenia miasta Rybnika”.
W jej trakcie omówiono m.in. sprawy związane
z kierunkami działań restrukturyzacyjnych
w systemie opieki,  technologiami multimedialny-
mi w profilaktyce czy grupami terapeutycznymi.

Udział w spotkaniu wzięli dyrektorzy placó-
wek opiekuńczo–wychowawczych województwa
śląskiego.

W Raciborzu odbyło się Zgromadzenie
Ogólne Związku Subregionu Zachodniego.
Omówiono m.in. program stypendiów dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Subregionu,
los projektu zbiornika „Racibórz Dolny”, inicja-
tywę powołania Lokalnej Organizacji Turystycz-
nej Subregionu Zachodniego oraz problemy po-
tencjalnego przejęcia od GPW ujęcia wody
w Strumieniu wraz z magistralami przesyłowy-
mi dla potrzeb gmin Subregionu.

Przyjęto też sprawozdanie z działalności
za 2003 r. i udzielono absolutorium członkom
Zarządu za 2003 rok oraz uchwałę dotyczącą
przeprowadzenia analizy możliwości komunali-
zacji ujęcia wody w Strumieniu.

Gośćmi zgromadzenia byli m.in. senator
Adam Graczyński, poseł Andrzej Markowiak
i wicemarszałek województwa śląskiego Wie-
sław Maras.

— Te dzieci to nie krzesła, które się przesuwa
z miejsca na miejsce. (...) Na linii Urząd Miasta –
Signum Magnum jest tarcie i kosztem tych dzieci
chcemy pokazać fundacji, kto tu jest silniejszy —
mówiła K. Stokłosa przekonując, że na całej sytu-
acji ucierpią dzieci. Radna zapewniała, że los 13 i
14–latków, które wychowują się w placówce jest
„przesądzony”, gdyż nastolatki rzadko trafiają do
rodzin zastępczych. K. Zięba namawiał, by z myślą
o dzieciach „(...) zawrzeć zgodę”, a R. Niewelt przy-
pomniał radnym, że dyskusja winna dotyczyć pro-
jektu uchwały. Przekonywał ponadto, że w spra-
wie „Promykowej przystani” ruch należy do fun-
dacji, która powinna wystąpić o środki. — I nic nie
stoi na przeszkodzie, by takie dofinansowanie z fun-
duszu alkoholowego otrzymali — przekonywał R.
Niewelt. Podkreślił też, że każdy dom dziecka po-
winien okresowo opiekować się dziećmi i szukać
sposobu na adopcję lub przekazanie podopiecz-
nych do rodzinnego domu dziecka, „(...) a nie gwa-
rantować, że podopieczni pozostaną w placówce do
pełnoletności”. Radny nawiązał również do podję-
tych w minionych latach, niekorzystnych dla Ryb-
nika decyzji: — Ten ośrodek jest de facto przez mia-
sto utrzymywany na skutek uchwał zawartych
w pierwszej kadencji odrodzonego samorządu, na
bardzo złych warunkach dla miasta — mówił. Do
sprawy powrócił też prezydent i przypomniał o pod-
jętej kilka lat temu uchwale o przekazaniu Apo-
stolatowi Signum Magnum budynku, którego wła-
ścicielem było miasto, a umowę zawarto z Fun-
dacją. Dopiero później sprawę doprecyzowano.
— Zawsze szukam porozumienia, szczególnie z or-
ganizacją kościelną. Cóż może być lepszego dla mia-
sta niż fakt, że działalnością charytatywną chce się
zająć organizacja kościelna? — mówił prezydent.
— (...) Rok temu, fundacja złożyła sprawę w są-
dzie, oskarżając miasto o zwrot niewypłaconych,
jej zdaniem, pieniędzy na bieżącą działalność
w wysokości 300 tys. zł. Doszło jednak do podpisa-
nia porozumienia, które następnego dnia zostało
przez fundację zanegowane. Teraz mamy sprawę
w sądzie nie o 300, ale o 750 tys. zł — nie krył roz-
czarowania prezydent.

W. Zawadzki pytał czy miasto widzi inne roz-
wiązanie tego problemu, mając na uwadze dobro
dzieci. — Jest lepsze rozwiązanie! — przekonywał
prezydent mówiąc, że w budżecie jest zapewniona
kwota dla dzieci, które po wyrokach sądowych mają
być skierowane do placówek opiekuńczych.
— Wyobraźcie sobie państwo budynek nie większy
od jednorodzinnego, na utrzymanie którego miasto
przeznacza 35 tys. zł. Na każde z ośmiorga dzieci po
wyrokach fundacja żąda 2560 zł miesięcznie. (...)
To zadanie będzie w mieście wykonywane, ale nie
możemy sobie pozwolić na działania roszczeniowe
i nieetyczne, ze strony fundacji. Jako RM musimy
szanować pieniądze wydawane na ten cel — mówił
prezydent. — Czy to jest normalne, że fundacja od-
daje do sądu organ, który przekazuje pieniądze na
utrzymanie dzieci i jej działalność? B. Drabiniok
twierdził, że istnieje rozbieżność w wypowiedziach
– przewodniczący Komisji Rewizyjnej mówi, że są
pieniądze dla fundacji, a prezydent, że są, ale nie-
koniecznie dla fundacji. R. Niewelt po raz kolejny

wyjaśnił, że fundusze na ten cel są, ale kto dostanie
pieniądze zależy od złożonego wniosku i napisa-
nego programu, gdyż tak mówi ustawa. T. Zejer
uznał, że biorąc pod uwagę stan prawny, zasadne
jest nieuwzględnienie wezwania do usunięcia na-
ruszenia prawa, proponował jednak, by w uchwale
dopisać paragraf, będący przysłowiową marchewką
dla fundacji, a mianowicie, że RM wnosi, by „Si-
gnum Magnum” uzupełniło wniosek o dofinanso-
wanie dla świetlicy środowiskowej. Propozycja jed-
nak nie zyskała akceptacji, a w dalszej części dys-
kusji M. Chmieliński mówił o dobrej atmosferze
panującej w placówce w stosunku do dzieci,
a H. Frystacki sugerował, by zająć się jedynie te-
matem omawianej uchwały, gdyż sprawa jest bar-
dzo rozległa. Głos zabrała również Ewa Ryszka
przypominając procedurę przyznawania środków
placówce z budżetu miasta. Zastępczyni prezydenta
wyjaśniła, że dopiero od roku 2002 r. fundacja „Si-
gnum Magnum” została zarejestrowana jako pla-
cówka opiekuńczo–wychowawcza i po raz pierw-
szy w 2003 r. Ośrodek Pomocy Społecznej mógł
sprawozdawać i składać zapotrzebowanie na środ-
ki dla tej placówki u wojewody. Jednak pieniądze
dla fundacji dotychczas nie wpłynęły. — Wszystkie
środki, które były w poprzednich latach, jak i te, któ-
re są wydatkowane w chwili obecnej decyzją prezy-
denta, a wcześniej zarządu, idą z budżetu miasta.
W ubiegłym roku, jak i w tym roku jest to kwota
1086 zł miesięcznie na każde z ośmiorga dzieci. (...)
Środki mogły być przyznane przez wojewodę, nie były
jednak spełnione pewne wymogi przez samą funda-
cję — wyjaśniła wiceprezydent. Następnie R. Nie-
welt zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji, który
przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.
Całą uchwałę poparło 17 radnych, jeden był prze-
ciwny, a 6 wstrzymało się od głosu.

Głosy na koniecGłosy na koniecGłosy na koniecGłosy na koniecGłosy na koniec
Nie tylko o drogach mówili radni podczas

zamykającego sesję punktu wnioski, oświad-
czenia, interpelacje i pytania. M. Śmigielski
poinformował o programie „Kronika Miejska Ryb-
nik”, emitowanym w TVP 3 Katowice, w którym
znajdzie się relacja z sesji absolutoryjnej. Z kolei
H. Frystacki mówił o złym stanie ścieżki rowero-
wej z Kamienia do Wielopola, a K. Zięba apelował
o naprawę chodnika na odcinku od ul. Budowla-
nych do ul. Floriańskiej w dzielnicy Maroko–Nowi-
ny. Wspomniał też o złej jakości dróg i samocho-
dach ciężarowych parkujących w pasie drogowym.
Po R. Niewelcie kolejną inicjatywę o reorganizacji
ruchu, złożył na ręce prezydenta B. Drabiniok.
A. Fudali ponownie przypomniał, że miasto przy-
gotowuje się do opracowania studium komunika-
cyjnego, gdzie w ramach warsztatów będzie moż-
na zgłaszać różne propozycje rozwiązań komuni-
kacyjnych. Do tematu dróg nawiązał też T. Zejer
zwracając uwagę na niebezpieczne skrzyżowanie
ul. Gliwickiej i ul. Brudnioka, a W. Zawadzki po-
wrócił do kwestii basenu w Boguszowicach i dzia-
łalności „złomiarzy”. A. Fudali poinformował rad-
nych o spotkaniu zorganizowanym przez Związek
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Wo-
jewództwa Śląskiego, uchwale i przyjęciu apelu,

który ma pomóc gminom w walce ze złodziejami
„złomu” (o sprawie pisaliśmy w poprzednim nume-
rze „GR”). Prezydent przypomniał też o zakazie
wypalania traw, a Z. Gajda nawiązał do kradzieży
płytek chodnikowych w Chwałowicach przy ul. Ra-
dziejowskiej. Z kolei St. Stajer postulował, by mia-
sto ogłosiło dodatkowy przetarg na betonity, do
utwardzania dróg lokalnych w dzielnicach,
a M. Chmieliński poruszył kwestię dróg osiedlo-
wych, szczególnie ul. Wandy i Wawelskiej. Jan
Kruk (BSR) powrócił do opracowania regulami-
nu wymiany okien, i postulował, by poprawić złą
nawierzchnię ul. Rajskiej. Wyjaśniając sprawę
okien prezydent mówił, że miasto będzie się wzo-
rować na regulaminie Rybnickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, a droga zostanie poprawiona.

(r), (S)

c.d. ze strony 9.
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Relacja z sesji, która odbyła się
19 maja w następnej „GR”. Kolej-
ne posiedzenie RM będzie miało
miejsce 23 czerwca, o godz. 16.00.
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Spotkanie rozpoczęło się od omówienia przez
prezydenta Adama Fudalego wykonania budże-
tu miasta za rok 2003 i przypomnienia najważniej-
szych inwestycji realizowanych w Rybniku. Poru-
szano również sprawę remontu dróg systemem
gospodarczym, dlatego w spotkaniu wziął udział
naczelnik Wydziału dróg UM Andrzej Kopka:
— Jest tak wiele wniosków od rad dzielnic o przy-
znanie betonitów, że nie nadąrzamy z ich analizo-
waniem — mówił. Prezydent przekonywał, że re-
monty dróg są zasadne tylko w tych dzielnicach,
które nie są objęte planem budowy kanalizacji.
Zdecydowano, że na podstawie złożonych wnio-
sków wydana zostanie decyzja o ewentualnym
rozpisaniu dodatkowego przetargu na dostawę
betonitów. Rozmawiano również o dorocznym
korowodzie dzielnic, który zaplanowano na 26
czerwca na rybnickim Rynku: — To nie tylko dobra

zabawa, ale możliwość pokazania potencjału, któ-
ry drzemie w dzielnicach — przekonywała zastęp-
ca prezydenta Ewa Ryszka. — To ewenement,
który warto pokazać innym — dodawał prezydent,
zapewniając, że tegoroczny korowód będzie reje-
strowała TVP 3 Katowice. Spotkanie było rów-
nież okazją do omówienia szczegółów Dnia Sa-
morządowca, który ma się odbyć 19 czerwca na
rybnickich Błoniach. Zgodnie z zapowiedziami,
samorządowa biesiada ma być połączona z ry-
walizacją „na sportowo”. W czasie „Popołudnia
z dzielnicami” przedstawiciele zarządów otrzy-
mali od prezydenta strategie rozwoju dzielnic.
I był to pierwszy z materiałów, z którym opu-
ścili spotkanie, ale nie jedyny. Naczelnik Wy-
działu architektury Janusz Błaszczyński po-
informował o opracowywanych miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego dla
każdej z dzielnic i procedurach związanych z ich
ustalaniem: — Po publicznym wyłożeniu planów
w Urzędzie Miasta, każdy z mieszkańców może

zgłosić do niego uwagi — mówił. Jak się okazu-
je, może je zgłosić nie tylko mieszkaniec któ-
rejś z rybnickich dzielnic, ale nawet innego mia-
sta. Plany będą wyłożone w UM przez 21 dni,
a przez kolejne 14 można będzie zgłaszać do nich
uwagi. Musi również dojść do dyskusji publicz-
nej. Nie ma już obowiązującej do tej pory proce-
dury protestów i zarzutów. Do planu można zgło-
sić tylko uwagi, które rozpatrzy prezydent i Rada
Miasta. Ewentualne zarzuty można stawiać je-
dynie na drodze cywilnej. Zaopatrzeni w plany
przedstawiciele Rad Dzielnic mają nad nimi po-
pracować i już na tym etapie zgłosić do nich
ewentualne uwagi. — To jeden z najważniejszych
dokumentów dla przyszłości miasta oraz jego
mieszkańców — mówił Adam Fudali.

W czasie „Popołudnia z dzielnicami” wspo-
mniano też o opracowaniu studium komunikacyj-
nego miasta. W związku z tym przewiduje się or-
ganizację warsztatów, które mają pozwolić
na wypracowanie wspólnych rozwiązań ułatwia-
jących poruszanie się po naszym mieście.

(S)

W Rybniku obchody 3 Maja rozpoczęły się trady-
cyjnie na Rynku od intrady Miejskiej Orkiestry Dę-
tej „Rybnik” i występu niedobczyckich mażoretek.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz
samorządowych miasta z prezydentem Adamem
Fudalim oraz powiatu z wicestarostą Wincentym
Klytą, parlamentarzyści: senator Adam Graczyń-
ski oraz posłowie Bolesław Piecha i Andrzej Za-
jąc, reprezentanci Rady Miasta, organizacji komba-
tanckich oraz służb mundurowych, młodzież szkolna

i harcerska, przedstawiciele miejskich placówek i insty-
tucji. Wiele organizacji wystawiło poczty sztandarowe.

Po odegraniu przez orkiestrę hymnu, prezydent
Rybnika Adam Fudali przypomniał wartości niesio-
ne przez trzeciomajową ustawę, będącą do dziś sym-
bolem historycznego dziedzictwa i niepodległości.
Nawiązał też do naszego wstąpienia do Unii Euro-
pejskiej: — Dzisiaj korzystamy z ogromnej szan-
sy, jaką nam daje realne członkostwo w Unii Eu-
ropejskiej.(...) Zyskują w niej ci, którzy nie boją

Na dwa dni przed obchodami tegorocznego Święta Konstytucji 3 Maja Polska
weszła oficjalnie w europejskie struktury. Nietrudno się doszukać paraleli między
tymi dwoma wydarzeniami – przyjęty przed 213 laty dokument dawał Polakom
nadzieję na przyszłość w silnym i bezpiecznym państwie, podobną szansę daje
nam członkostwo w Unii Europejskiej. W pierwszym przypadku, mimo
zapowiadanego w majowej konstytucji programu reform, na nadziejach
się skończyło, w drugim... takiej myśli nie możemy nawet do siebie dopuścić.

się codziennej, rzetelnej pracy służącej nadrobieniu
kilkudziesięcioletnich zaległości i osiągnięciu standar-
dów zachodnioeuropejskiego rozwoju. Głęboko jed-
nak wierzę, że w oparciu o naszą śląską pracowitość,
poradzimy sobie z tym bez większego problemu...
Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod tablicą
upamiętniającą powrót części Śląska wraz z naszym
miastem do Macierzy, co było wyrazem hołdu nie
tylko dla twórców pierwszej ustawy zasadniczej no-
wożytnej Europy, ale także dla powstańców śląskich
w 83. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego.

Następnie uformowano pochód, który przeszedł
do bazyliki św. Antoniego, gdzie odprawiona zosta-
ła msza św. w intencji Ojczyzny. Celebrował
ją ks. dziekan Franciszek Skórkiewicz w asyście
ks. prałata Alojzego Klona, ks. Marcelego Rab-
steina, wikarego parafii św. Antoniego oraz pro-
boszcza ks. Franciszka Musioła, który wygłosił
homilię. Nawiązał w niej do obchodzonego 3 maja
święta Matki Boskiej Królowej Polski i  jej stałej
opieki nad naszym narodem. Nabożeństwo uświet-
nił chór „Cantate Deo” oraz orkiestra.

Wieczorem w kościele pod wezw. św. Jadwigi miał
miejsce koncert uświetniający rocznicę Konstytucji oraz
wejście Polski do Unii Europejskiej (więcej na str. 27.).
Bazylika była tradycyjnie wypełniona wiernymi, co od
lat jest dobrą tradycją. Zabrakło jak zawsze biało–
czerwonych flag wywieszonych w domach...

Do trzeciomajowych obchodów jak co roku włą-
czyli się również mieszkańcy Chwałowic, którzy
wzięli udział w uroczystej mszy świętej. Po jej za-
kończeniu delegacje pocztów sztandarowych prze-
szły pod pomnik bohaterów walki o wolność i nie-
podległość, poległych i pomordowanych w latach
1939–1945, gdzie złożyły kwiaty. W uroczystościach
wzięli udział harcerze, kombatanci, przedstawiciele
Miasta i Rady Dzielnicy, Domu Kultury oraz ucznio-
wie chwałowickich szkół.                                     (r)

Popołudnie z dzielnicamiPopołudnie z dzielnicamiPopołudnie z dzielnicamiPopołudnie z dzielnicamiPopołudnie z dzielnicami
Kolejna, cykliczna impreza z udziałem

przewodniczących zarządów rybnickich
dzielnic dotyczyła kilku tematów.

Kwiaty pod tablicą złożyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych.                          Zdj.: C. Chlubek–Adamczyk
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Z Saint Vallier szkoła współpracuje od 1989 roku.
Dłużej, bo od 5 lipca 1961 roku datuje się współpra-
ca partnerska pomiędzy Rybnikiem i Saint Vallier.
Dlatego też do naszego miasta przyjechała nie tyl-
ko młodzież i rodziny, które gościły w swych domach
rybnickich uczniów podczas ich pobytu w Saint Val-
lier, ale również wicemer Saint Vallier i przewodni-
czący Komitetu Bliźniaczego Jean Rousseau, dy-
rektor Działu Technicznego w merostwie Saint Val-
lier Guy Brocard, członkini Komitetu Bliźniacze-
go Paulette Savetier oraz Bruna Jurek, odpowie-
dzialna za sprawy młodzieży w merostwie Saint
Vallier. 21 kwietnia goście spotkali się z prezyden-
tem Adamem Fudalim w Urzędzie Miasta. Roz-
mawiano o planach Rybnika w kontekście członko-
stwa w UE, ale także o historii miasta, która wywar-
ła wpływ na jego obecny kształt. Spotkanie było rów-
nież okazją do przypomnienia wzajemnych kontak-
tów i trwającej już od wielu lat współpracy pomię-
dzy Rybnikiem a Saint Vallier. Jean Rousseau za-
prosił A. Fudalego do złożenia kolejnej wizyty we
Francji: — Zawsze spędzamy miłe chwile, zarówno
wtedy kiedy wy przyjeżdżacie do Francji, jak również
kiedy gościmy w Rybniku — mówił. W czasie pobytu
w mieście młodzież z Saint Vallier uczestniczyła
w zajęciach lekcyjnych i w Dniu Francuskim zorgani-
zowanym w II LO. Goście odwiedzili też szkołę mu-
zyczną, muzeum i Alliance Française oraz Oświęcim,
Kraków, Ojcowski Park Narodowy i Warszawę.

  W czasie tygodniowego pobytu w naszym mie-
ście nauczycielki, które w tarnopolskiej szkole uczą
języków obcych – niemieckiego, francuskiego, an-
gielskiego i rosyjskiego, wzięły udział w warsztatach
„Projekt e–mail w nauczaniu języka obcego”, ze stro-
ny polskiej koordynowanych przez Katarzynę Wró-
bel i Wojciecha Janosa z ZSB. Mają one pomóc
w wykorzystaniu dobrodziejstw Internetu do wza-
jemnych kontaktów i doskonalenia języka. Choć
program, finansowany z grantu, jaki rybnicka pla-
cówka uzyskała z Polsko–Amerykańskiej Fundacji
Wolności, ma zakończyć się w sierpniu br., nawią-
zane kontakty mają zaowocować dalszą współpracą.
Być może już w przyszłym roku dojdzie do wymiany
młodzieży, a w planach jest również organizacja tzw.
„platformy czatowej” pomiędzy Polską, Ukrainą
i Niemcami, gdyż rybnicka szkoła współpracuje rów-
nież z Dorsten. W czasie pobytu w naszym kraju,
Ukrainki nie tylko pracowały nad projektem, ale zo-
baczyły też miasto, spotkały się z prezydentem
Adamem Fudalim i zwiedziły Kraków.

(S)
Nauczycielki języków obcych z Ukrainy wspólnie z dyrektorem ZSB Zygmuntem Kulą podczas wizyty w rybnickim
magistracie.                                                                                                                                                  Zdj.: s

Kilka dni później prezydent spotkał się z ko-
lejnymi gośćmi II LO – młodzieżą z niemiec-
kiego Marl, z którym rybnicka szkoła współpra-
cuje od 2000 roku. II Liceum Ogólnokształcą-
ce nawiązało kontakty z Marl za pośrednictwem
Dorsten, które jest partnerskim miastem Ryb-
nika. Realizując projekty współpracy polsko–

niemieckiej, liceum pozyskuje środki z organi-
zacji Polsko–Niemiecka Współpraca Mło-
dzieży. Na realizację tego spotkania otrzymało
dotację w wysokości 4.000 zł. W czasie pobytu
w Polsce młodzi Niemcy zwiedzili również
Oświęcim, Wieliczkę, Kraków i Zakopane.

(S)

Wizyta gości z Saint–Vallier...

... i niemieckiego Marl.                                                                                                           Zdjęcia: s i K. Jaroch.

Jadą goście,
jadą...

Najpierw Francuzi z Saint Vallier,
a następnie młodzież z niemieckiego
Marl przyjechali do Rybnika
na zaproszenie II LO.

E–mail połączył...E–mail połączył...E–mail połączył...E–mail połączył...E–mail połączył...

Pięć nauczycielek ze szkoły z Tarnopola na Ukrainie przyjechało do Rybnika,
by wspólnie z Zespołem Szkół Budowlanych zrealizować program dofinansowany
ze środków programu Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności – „Przemiany
w Regionie” (RITA), którym administruje Fundacja Edukacja dla Demokracji.



Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 13

MłodzieżMłodzieżMłodzieżMłodzieżMłodzież kontra politycypolitycypolitycypolitycypolitycy

W debacie „Młodzież kontra politycy” zrealizo-
wanej w ramach projektu „Młodzi obywatele też de-
cydują” uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych, II LO i V LO. Ich przeciwnikami
w dyskusji byli posłowie Bolesław Piecha, Andrzej
Markowiak, Andrzej Zając i Jan Rzymełka oraz
starosta powiatu rybnickiego Damian Mrowiec.
A temat oscylował wokół pierwszych w Polsce wy-
borów do Parlamentu Europejskiego. Bazą do dys-
kusji był sondaż przeprowadzony wśród rybnickiej
młodzieży. Prawie 90% ankietowanych zgodziło się
z opinią, że powinnością obywatela jest udział w wy-
borach do PE. To wynik, którego 13 czerwca raczej

trudno oczekiwać. Z sondażu wynika też, że nie wszy-
scy uczniowie wiedzą, kto może być eurodeputowa-
nym i ilu izbowy jest PE. Wiedzą natomiast czym
powinien się wyróżniać polityk reprezentujący Pol-
skę na europejskiej arenie politycznej. W trakcie de-
baty zastanawiano się jak zachęcić młodzież do
udziału w wyborach, dlaczego społeczeństwo pol-
skie nie chce uczestniczyć w życiu publicznym, czy
rodzime elity polityczne będą w stanie reprezento-
wać polskie interesy w PE oraz czy wybory zinte-
grują polską scenę polityczną. Młodzież pytała,
politycy odpowiadali, a do dyskusji chętnie włą-
czała się publiczność – uczniowie wszystkich szkół

średnich z Rybnika. W Teatrze Ziemi Rybnickiej,
gdzie odbywała się debata zebrało się prawie 600
osób. — Młodzi ludzie nie dostają szansy — mówił
Szymon Medalion. — Musicie o tę szansę walczyć
— przekonywał B. Piecha, zachęcając młodych lu-
dzi do większej aktywności. — Nie czekamy,
aż wszystko zostanie nam „podane na tacy”. Młodzież
chce walczyć, ale chce też rad, jak robić to skutecznie
— padł głos z sali. Momentami gorącą debatę, z cie-
kawymi opiniami i różnymi punktami widzenia, po-
prowadził Gabriel Cyrulik.

Była to kolejna już debata przeprowadzona
w ramach projektu „Młodzi obywatele też decy-
dują” realizowanego dzięki programowi Urzędu
Komitetu Integracji Europejskiej „Małe granty
2003” promującego PE. (O debatach pisaliśmy rów-
nież w kwietniowym numerze „GR”). Całość pod-
sumuje konferencja zaplanowana na koniec maja.

(S)

O Unii Europejskiej i sytuacji w Polsce wiedzą na tyle dużo, by zmierzyć się
z parlamentarzystami i na tyle mało, że mają kłopoty z ustaleniem ilu polskich
eurodeputowanych zasiądzie w Parlamencie Europejskim. Rybnicka młodzież,
bo o niej mowa, musi się jeszcze wiele się dowiedzieć, ale nie brak im
zaangażowania i argumentów w dyskusji.

MłodzieżMłodzieżMłodzieżMłodzieżMłodzież kontra politycypolitycypolitycypolitycypolitycy
Zdj.: s

W ostatnich dniach kwietnia br. w niemieckim Dorsten, partnerskim mieście Ryb-
nika, miały miejsce uroczystości z okazji 10–lecia podpisania umowy partnerskiej.

Udział w nich wzięli przewodniczący Rady Miasta Rybnika Michał Śmigielski, radny Romuald
Niewelt, asystent prezydenta Grzegorz Wolnik oraz rzecznik prasowy Krzysztof Jaroch. Stowa-
rzyszenie Współpracy Międzynarodowej reprezentował Jan Sebastian. W trakcie trzydniowego
pobytu rybniccy samorządowcy uczestniczyli w oficjalnych spotkaniach z przedstawicielami Towa-
rzystwa Przyjaźni Dorsten–Rybnik i władzami miasta. Ważnym punktem wizyty było również zapo-
znanie się ze sposobem zagospodarowania terenów poprzemysłowych w rejonie Dorsten – byłej
huty żelaza zaadaptowanej na miejsce wypoczynku oraz nieczynnej już kopalni Fürst–Leopold. Ryb-
niczanie zwiedzili też nowo powstałą strefę przemysłową i stadion Arena auf Schalke 04 w Gelsen-
kirchen, na którym 26 maja br. zostanie rozegrany piłkarski finał Ligi Mistrzów. Wizytę w Dorsten
zakończyło wykonanie pamiątkowego zdjęcia na Rybniker Strasse, ulicy nazwanej na cześć miesz-
kańców Rybnika osiedlonych w niemieckim mieście (zdjęcie obok). Główna część oficjalnych ob-
chodów jubileuszu współpracy obu miast odbędzie się w dniach od 10 do 13 czerwca br. w Rybniku.

 W czasie tygodniowego pobytu „powstańcy” zwie-
dzili Bonn, Kolonię, Akwizgran, a także największy
stadion w Europie „Arena auf Schalke” i holender-
skie miasto Maastricht, kojarzone z traktatem, który
przypieczętował powstanie Unii Europejskiej.
Uczniom najbardziej podobała się wizyta w parku roz-
rywki „Movie World”, gdzie każdy znalazł coś dla sie-
bie. Dla rybnickich uczniów czas znalazł burmistrz Dor-
sten, który opowiedział o problemach, z jakimi borykał się
region będąc w podobnej sytuacji, w jakiej dziś znajduje się
Śląsk. Ważną dla Polski noc z 30 kwietnia na 1 maja br.

rybniczanie spędzili na festynie w miasteczku Schermbeck,
a o północy prowadzący imprezę serdecznie powitał ich
w Unii. Uczniowie nie spodziewali się tak
ciepłego przyjęcia, dlatego żal było im się
żegnać. Na szczęście nie na długo. Niem-
cy przyjadą do Rybnika w październiku
tego roku, na razie młodzieży pozostał
kontakt listowny.

Program był realizowany dzięki
wsparciu organizacji Polsko–Nie-
miecka Współpraca Młodzieży,
a uczniom w ich podróży towarzyszy-
ły nauczycielki języka niemieckiego

Ewa Sierny i Aleksandra Kosior oraz dyrektor
szkoły Tadeusz Chrószcz.

Wspólny wypad do „Movie World”.                           Zdj.: arch szkoły.

Powitanie Unii w... NiemczechPowitanie Unii w... NiemczechPowitanie Unii w... NiemczechPowitanie Unii w... NiemczechPowitanie Unii w... NiemczechW kwietniu grupa młodzieży z I LO im.
„Powstańców Śląskich” w Rybniku
gościła swych rówieśników w niemieckim
Dorsten.

Jubileusz w DorstenJubileusz w DorstenJubileusz w DorstenJubileusz w DorstenJubileusz w DorstenJubileusz w DorstenJubileusz w DorstenJubileusz w DorstenJubileusz w DorstenJubileusz w Dorsten
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Basia da się lubić, cd...Basia da się lubić, cd...Basia da się lubić, cd...Basia da się lubić, cd...Basia da się lubić, cd...
W ostatnim numerze „GR” zamieściliśmy informację o wizycie w jed-

nym z rybnickich przedszkoli Barbary Dudzik, znanej z telewizyjnego pro-
gramu „Europa da się lubić”. Z pewnością Basia Dudzik chętnie odwiedzi-
łaby wiele placówek, ale wówczas gościła w Przedszkolu nr 36, a nie
w Przedszkolu nr 39 jak podaliśmy. Za „fikołek” 6/9 przepraszamy! (S)

Celem projektu było przybliżenie najmłodszym dziedzictwa kulturowe-
go krajów europejskich, a uczestnikami biesiady i jej bohaterami były dzie-
ci z kilkunastu rybnickich przedszkoli – P6, P9, P12, P15, P17, P20, P21,
P22, P25, P26, P37, P43, P45. Dzieci prezentowały tańce, piosenki i ske-
cze związane z kulturą danego kraju, a występy obejrzeli zaproszeni goście
z Urzędu Miasta, delegatury, ZNP oraz Regionalnego Centrum Edukacji
ATUT. Gościem specjalnym Biesiady Europejskiej Przedszkolaków była
Barbara Dudzik – Angielka rybnickiego pochodzenia, znana z programu
„Europa da się lubić”. — Basia jest nam bliska, ponieważ jej rodzina pocho-
dzi z dzielnicy Smolna, w której znajduje się nasze przedszkole — podsumo-
wuje Janina Czaja, dyrektor Przedszkola nr 17, które zorganizowało
imprezę. Biesiadę prowadziły Halina Kloch, Teresa Kubiesa, Aleksan-
dra Kupka i Agata Cała, a zorganizowano ją w ramach trzeciej części
projektu „Edukacji patriotycznej”, realizowanego przez przedszkola sku-
pione wokół Klubu „Lider”.

Bliżej Unii Bliżej Unii Bliżej Unii Bliżej Unii Bliżej Unii Europejskiej...Europejskiej...Europejskiej...Europejskiej...Europejskiej... (26)

Jesteśmy w Unii Europejskiej! Pierwszego
maja 2004 roku „Piętnastka” powiększyła się
o dziesięć nowych państw. Żeby podkreślić hi-
storyczną wagę tego największego rozszerze-
nia UE, działające w Brukseli instytucje unij-
ne wraz z władzami regionalnymi wspólnie zor-
ganizowały ogromną, kilkudniową fetę w dziel-
nicy europejskiej, połączoną z Dniami Otwar-
tymi w instytucjach europejskich. Po raz pierw-
szy ruch w tej części miasta został wstrzyma-
ny nie z powodu szczytu europejskiego, lecz po
to, aby tysiące ludzi mogło świętować jedyny
w swym rodzaju czas jednoczenia się Europy.

Niezliczone tłumy odwiedzających w tym czasie
europejską stolicę korzystały więc z możliwości
praktycznie nieograniczonego zwiedzania najważ-
niejszych unijnych instytucji. Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszyły się prezentacje, wystawy i spo-
tkania otwarte w Parlamencie Europejskim. Rów-
nie odświętnie było w Komisji Europejskiej oraz
siedzibie Rady Unii Europejskiej, gdzie zwykle od-
bywają się europejskie szczyty. W miejscach tych
na każdym kroku pojawiały się polskie akcenty
i materiały promocyjne. Biuro Regionalne Śląska
w Brukseli, w ramach Dni Otwartych – razem ze
Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów – zorganizo-
wało prezentację naszego województwa w Komite-
cie Regionów – najważniejszej dla samorządów

instytucji unijnej. W ciągu jednego dnia stoisko
odwiedziło blisko 20 tysięcy zainteresowanych, w tym
wielu pracowników agencji, organów i instytucji
wspólnotowych. Dynamiczna prezentacja i ciekawa
aranżacja stoiska przyciągały uwagę zwiedzających.
Na miejscu nie zabrakło oczywiście interesujących
materiałów z samego Rybnika. Wiele ciekawych
imprez z polskimi akcentami miało też miejsce
w monumentalnym parku Cinquantenaire oraz
w parku Leopolda. Rozszerzenie UE zbiegło się
w czasie ze świętem Złotego Irysa – jubileuszem re-
gionu brukselskiego. Ten symboliczny i historyczny
kwiat widnieje w logo regionu.

Najmocniejszym jednak wydarzeniem zaznaczają-
cym wejście naszego kraju w struktury Unii Europej-
skiej była kilkudniowa prezentacja kultury polskiej
na zabytkowym rynku Grand Place – najbardziej pre-
stiżowym miejscu europejskiej stolicy. W noc rozsze-
rzenia UE wystąpiła tam m.in. Filharmonia Opolska
pod batutą Krzesimira Dębskiego, mezzosopran
Małgorzata Walewska, Maja i Andrzej Sikorowski
oraz zespoły Teatru Rampa (w następnych dniach
Natalia Kukulska i Blue Cafe). Atmosferę potęgo-
wało również symboliczne odliczanie do północy, po
którym zabrzmiał hymn UE – w tym momencie

i miejscu chyba
najbardziej euro-
pejskim z wszyst-
kich europejskich.
Po północy ambasador Polski w Unii Europejskiej
Marek Grela powiedział: — „Witaj Belgio, witaj Pol-
sko, witaj Europo”, a publiczność zaśpiewała polski
hymn i nad kilkutysięcznym tłumem powiewać za-
częły biało–czerwone flagi. Miłym i bardzo wymow-
nym akcentem była obecność na polskiej scenie am-
basadorów dziesięciu nowych państw członkowskich.
W uroczystościach wzięła udział delegacja z Rybni-
ka: przewodniczący RM Michał Śmigielski, radny
Romuald Niewelt, asystent prezydenta Grzegorz
Wolnik i rzecznik prasowy Krzysztof Jaroch, któ-
rzy odwiedzili Belgię w drodze z Dorsten.

Przystąpienie do Unii nowych państw było w tym
czasie tematem numer jeden w belgijskich mediach.
Dzienniki telewizyjne nadawały minireportaże
z krajów przystępujących, pokazano również życie
Polaków w Brukseli – polski sklep, polską mszę oraz
siedzibę polskiego przedstawicielstwa, które stało
się Stałym Przedstawicielstwem w UE.

Krzysztof Jaroch
Zdjęcia z Brukseli na II stronie okładki.

SprostowanieSprostowanieSprostowanieSprostowanieSprostowanie
W artykule „Złomiarze = niebezpieczeństwo” błędnie podaliśmy imię

prezydenta Wodzisławia Adama Krzyżaka. Za pomyłkę przepraszamy!

   W imprezie wzięło udział 26 uczestni-
ków – solistów i zespołów z Rybnika, Wo-
dzisławia, Raciborza i Kuźni Raciborskiej.
Ich występy oceniało jury, w składzie Boże-
na Stankiewicz, Lidia Marszolik, Jadwi-
ga Demczuk–Bronowska oraz Ryszard
Marion, które wysoko oceniło poziom mu-
zyczny i językowy uczestników. I miejsce
zdobyła Paulina Szojer z IV LO z Chwa-
łowic, II miejsce – Aneta Maciaszczyk z II
LO w Wodzisławiu Śl., a dwa równorzędne
III miejsca – Aleksandra Golus z II LO
w Rybniku i Katarzyna Kowalska z I LO
w Rybniku. Uczestników festiwalu uhono-
rowano dyplomami, a zwycięzcy otrzymali
książki wydawnictw anglojęzycznych.
W trakcie obrad jury, z recitalem wystąpił
Krzysztof Szczerbaniewicz, laureat „Ido-
la” rybnickich szkół. W organizację impre-
zy włączyła się elektrownia „Rybnik”,
a także Henryk Cierniak i pomagający mu
zespół – Aleksandra Zawisz, Barbara
Hajdecka, Bartosz Demczuk, Piotr So-
bik i Maria Kuśka.

Laureatka festiwalu Paulina
Szojer.
Z recitalem wystąpił „Szkolny
Idol” Krzysztof Szczerbaniewicz.

Zdj. arch. ZSE–U

PrzedszkolacyPrzedszkolacyPrzedszkolacyPrzedszkolacyPrzedszkolacy
też w Europieteż w Europieteż w Europieteż w Europieteż w Europie
W Zespole Szkół Ekonomiczno–Usługowych w Rybniku

odbyła się Biesiada Europejska Przedszkolaków pod hasłem
„Europa da się lubić”, nad którą patronat objęła rybnicka
delegatura Kuratorium Oświaty w Katowicach .

„Let us teenagers sing”„Let us teenagers sing”„Let us teenagers sing”„Let us teenagers sing”„Let us teenagers sing”
czyli ... Niech nastolatki śpiewają

– to  hasło  drugiej  edycji
Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej
Młodzieży Szkół Średnich, który
odbył się 6 maja w Zespole Szkół
E k o n o m i c z n o – U s ł u g o w y c h
w Rybniku.
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RynekRynekRynekRynekRynek
Miasto oraz Rybnickie Centrum Kultury zaprosiło rybniczan na  program

międzynarodowy, choć wykonany wyłącznie „własnymi siłami”. Przez całe nie-
dzielne popołudnie, dzień po akcesji, mogliśmy bawić się przy muzyce wielu na-
rodów Europy. Wzbogacony przez dodatkowych instrumentalistów i wokalistów
zespół akordeonowy „Barbados” Franciszka Prusa zaprezentował szeroki
repertuar od klasyki, przez brzmienie big–bandowe aż po muzykę folkową z róż-
nych stron  Europy.  Następnie na scenie pojawili się laureaci (a właściwie laure-
atki...) Festiwalu Piosenki Europejskiej, by przekonać publiczność, że nasza mło-
dzież nie tylko potrafi świetnie śpiewać, ale robi to równie dobrze w językach
obcych. (Więcej o konkursie na str. 19.). A potem Rynkiem zawładnęła Majka
Jeżowska z młodzieżowym zespołem tanecznym z Opola. Na jej występ czekały
przede wszystkim dzieci, które wraz z rodzicami przybyły tłumnie na Rynek.
Zabawa była całkowicie „zintegrowana” niczym Europa, bo śpiewała i tańczyła
nie tylko Majka, ale i dzieci razem z nią. Integracji dopełniły rozdawane przez
piosenkarkę prezenty... Również „Kapela Bawarska” nie poprzestała na ryt-
mach bawarskich, ale „kołysała” publiczność muzyką biesiadną kilku nacji. Wie-
czorem Rynek wypełnił się jeszcze bardziej, a to za sprawą zespołu „Carrantu-
ohill”, mającego w Rybniku zastępy oddanych fanów. Szkockie i irlandzkie ryt-
my nie pozwoliły publiczności stać w miejscu i niebawem Rynek zamienił się
w wielki, taneczny parkiet...                                    Zdjęcia na II stronie okładki

NiewiadomNiewiadomNiewiadomNiewiadomNiewiadom
Unię witano również w Niewiadomiu. 1 maja w parku „Pod Lipami”

mieszkańcy dzielnicy bawili się przy muzyce zespołu „Familia”, oglądali
występy Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik” i mażoretek oraz zespo-
łów tanecznych działających przy Domu Kultury Niewiadom. W trakcie fe-
stynu „Niewiadom wita Unię” zorganizowanego przez miejscowy Dom
Kultury, odbyły się również konkursy dla dzieci, oczywiście dotyczące UE.

SmolnaSmolnaSmolnaSmolnaSmolna
Europejskie akcenty widoczne były również w czasie kolejnego, piętnastego

już, „Spotkania Smolnioków” i tym razem okazją do zabawy był nie tylko pa-
rafialny odpust i tradycyjnie wtedy urządzany przez Radę Dzielnicy festyn, ale i
wstąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej. Na parkingu przy ul. Sławików
nie zabrakło ani atrakcji, ani tym bardziej chętnych, by z nich skorzystać. Pierw-
sza na scenie pojawiła się „Przygoda” oraz zaprzyjaźnione z nią dziecięco–mło-
dzieżowe zespoły folklorystyczne z Ukrainy i Chorwacji. Wystąpiła również „Ha-
jer Kapela” (na zdj.) i kabaret „U Bacy”, a gwiazdą wieczoru był Zbigniew
Wodecki. Między występami artystów, gospodarze i oficjalni goście, a wśród nich
prezydent Adam Fudali, wicewojewoda Andrzej Waliszewski i proboszcz para-
fii św. Józefa o. Terencjan, wykonali wspólnie symboliczny „krok do Europy”.
Festyn był tradycyjnie okazją do zebrania funduszy na organizowany co roku przez
księży franciszkanów i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich środków na letni wypo-
czynek dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Dzięki loterii fantowej, w któ-
rej  można było wygrać cenne nagrody przekazane przez sponsorów, 50 dzieci ze
Smolnej pojedzie na 12–dniowe kolonie do Kasiny Wielkiej koło Rabki.

Podczas chwałowickiego festynu najwięcej atrakcji czekało na dzieci, ale dorośli
również nie narzekali na nudę.                       Zdj.:s

Mowa o rewelacyjnym łodzianinie Piotrze Roguckim, który na rybnic-
kim festiwalu wyśpiewał II nagrodę oraz o Mariuszu Orzechowskim
z Hajnówki, który wówczas okazał się najlepszy. Na 25 Przeglądzie Pio-
senki Aktorskiej we Wrocławiu role się odwróciły. Jurorzy tej prestiżowej
imprezy – Jan Peszek, Artur Barciś, Barbara Borys–Damięcka, Ma-
rek Dutkiewicz, Janusz Grzywacz, Roman Kołakowski, Andrzej Ku-
ryło, Jan Poprawa, Wiesław Saniewski, Jerzy Satanowski i Krystyna
Tkacz, postanowili przyznać Piotrowi Roguckiemu nagrodę Grand Prix,
a Mariuszowi Orzechowskiemu nagrodę drugą. Piotr wyśpiewał sobie rów-
nież Nagrodę im. Agnieszki Osieckiej oraz Nagrodę Dziennikarzy akredy-
towanych przy PPA, a z festiwalu wyjechał nowym samochodem.          (S)

Mieli nosa...
Kiedy niespełna trzy miesiące temu jurorzy Ogólnopolskiego

Festiwalu Piosenki Artystycznej ogłaszali swój werdykt, wiedzieli już,
że ta dwójka ma przed sobą muzyczną karierę.

Ośrodek Alliance Française w Rybniku był organizatorem konkursu dla
uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Już od małego ucz się francuskiego”.

Konkurs obejmował wiadomości z gramatyki i słownictwa języka francu-
skiego oraz wiedzę o Francji. Wzięły w nim udział trzy szkoły rybnickie oraz
szkoły z Knurowa i Jastrzębia. Klasą dla siebie byli uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 16 w Boguszowicach Starych. I trudno się dziwić, gdyż wła-
śnie w tej szkole godzin języka francuskiego jest więcej niż w innych. W kate-
gorii klas I – III zwyciężył Michał Sobik (SP 16), a kolejne miejsca zajęli
Sandra Skomra (SP 2 Knurów) i Sylwia Andreczko (SP 16). W kat. klas
IV–VI laureatem konkursu została Aleksandra Studnik, drugie miejsce –
Anna Kukla, trzecie – Bogumiła Dziel – wszyscy z SP 16.                       (r)

Francuski... pour les enfantsFrancuski... pour les enfantsFrancuski... pour les enfantsFrancuski... pour les enfantsFrancuski... pour les enfants

Niebieska flaga z dwunastoma złotymi
gwiazdami w tle, baloniki w unijnych kolorach,
Europa w tytule i... już nikt nie ma wątpliwości,
że rynkowa scena przygotowana jest do zabawy
z okazji wejścia naszego kraju do Unii.

ChwałowiceChwałowiceChwałowiceChwałowiceChwałowice
Dzień po wejściu do Unii Europejskiej chwałowiczanie bawili się na „Wiel-

kiej Majówce” zorganizowanej przez tamtejszy Dom Kultury i Radę Dziel-
nicy. Oprócz „czegoś dla ciała” było też coś dla ducha – zespół „Blue–Mix”
grał utwory z repertuaru Krzysztofa Krawczyka, grupa „Parszywa 9–tka”
zaprezentowała największe światowe hity, a festyn zakończył się zabawą ta-
neczną z zespołem „Magnum”. Najmłodsi mieszkańcy dzielnicy uczestni-
czyli w licznych konkursach, a w jednym z nich sprawdzili swoją wiedzę
o Unii Europejskiej. Czy po poszerzeniu UE przybyło gwiazdek na unijnej fladze,
w jakim kraju członkowskim znajduje się dzwon Zygmunta, a gdzie góra Olimp?
– to tylko niektóre z pytań zadanych 7 młodym uczestnikom festynu. Nagroda-
mi nie tylko w tym konkursie były zabawki, artykuły szkolne i słodycze.

(r), (S)

Bawiliśmy się
z Eur pą
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Newtownabbey utrzymuje przyjacielskie kon-
takty również z naszym partnerskim Dorsten i to
w tym westfalskim mieście zakiełkował pomysł,
by własnych przyjaciół „poznać” ze sobą. Ziarno
padło na podatny grunt...W efekcie doszło do kilku

spotkań przedstawicieli „trójkąta”, zaś głównym
tematem rozmów były możliwości stworzenia
wspólnych projektów wspierających za unijne pie-
niądze rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
We wrześniu 2002 roku w Newtownabbey gościła
grupa złożona z przedstawicieli rybnickiego samo-
rządu gospodarczego i Urzędu Pracy. Rybnicza-
nie zapoznali się z metodami pozyskiwania miejsc
pracy, wspierania przedsiębiorczości i zarządza-
nia firmami.

Spotkania robocze i...Spotkania robocze i...Spotkania robocze i...Spotkania robocze i...Spotkania robocze i...
Na tydzień przed wejściem Polski do Unii Eu-

ropejskiej, Rybnik gościł delegację miasta New-
townabbey w składzie: burmistrz Paul Girvan,
naczelnik tamtejszego Wydziału rozwoju miasta
Jacqui O’Neill, dyrektor zespołu szkół kształce-
nia wyższego i ustawicznego John Blayney, rad-
ni Vera McWiliam, Frazer Agnew i Ken Robinson,
przewodniczący okręgowego zespołu ds. bezpie-
czeństwa Campbell Dixon, a także prezes Mal-
lusk Enterprise Park (odpowiednika naszego in-
kubatora przedsiębiorczości) Melanie Humphrey.
I choć głównym punktem programu wizyty było
oficjalne podpisanie umowy o współpracy, czas
wypełniony był roboczymi spotkaniami. Irlandz-
kich gości przyjął prezydent Adam Fudali, a te-
matem rozmowy był przede wszystkim już reali-
zowany, wspólny, finansowany ze środków unij-
nych, program PEACE II, którego zadaniem jest
wyznaczenie ram przyszłej współpracy w różnych
dziedzinach – przedsiębiorczości, edukacji, kul-
turze, sporcie itp. Ale dyskusja dotyczyła również
odmiennych zasad tworzenia budżetu miasta,
struktury sieci placówek oświatowych, polityki
podatkowej czy perspektyw pracy Polaków w kra-
jach UE po 1 maja br. Goście podzielili się także
swoimi doświadczeniami w zakresie partnerstwa
publiczno–prywatnego w realizacji różnych miej-
skich przedsięwzięć, czym władze samorządowe
Rybnika są szczególnie zainteresowane. Prezydent
A. Fudali podziękował za przetłumaczenie na ję-
zyk angielski strategii rozwoju Rybnika, co na

pewno irlandzkim partnerom przybliży nasze mia-
sto, zapewnił też, że Rybnik postara się o tłuma-
czenie podobnego dokumentu dotyczącego New-
townabbey.

Dziękując za zaproszenie do Rybnika, bur-
mistrz Paul Gi-
rvan przyznał,
że jest tą wizytą
bardzo podeks-
c y t o w a n y ,
a tempo zacie-
śniania naszych
k o n t a k t ó w
uznał za wyjąt-
kowe i dobrze
rokujące na
przyszłość.

W Urzędzie
Miasta oraz

w Laboratorium Nowoczesnych Technologii Prze-
mysłowych na terenie Zespołu Szkół Wyższych go-
ście, zgodnie ze swoimi
zawodowymi zaintere-
sowaniami, wzięli
udział w spotkaniach
branżowych. W warsz-
tatach gospodarczych,
prowadzonych przez
przewodniczącego RM
i prezesa Fundacji
Ekoterm Silesia Mi-
chała Śmigielskiego,
uczestniczyli prezes
Izby Przemysłowo–
Handlowej Andrzej
Żylak, dyrektor ds. za-
sobów ludzkich elek-
trowni „Rybnik” Kazi-
mierz Wojcieszek,
radny Henryk Ryszka
oraz przedstawiciel Ce-
chu Rzemiosł. Melanie
Humphrey podzieliła
się swoimi doświadcze-
niami w prowadzeniu
działań na rzecz wspo-
magania małych i śred-
nich przedsiębiorstw,
podkreślając, że pozy-
tywnego efektu podob-
nych działań  nie nale-
ży spodziewać się zbyt
szybko. Prezes A. Żylak
skonkludował, że sa-
morząd gospodarczy w
Polsce posiada bardzo
podobne narzędzia w
postaci np. konsultin-
gu, jednak muszą być
chętni przedsiębiorcy,
by z takiej pomocy sko-
rzystać. Ustalono,
że rozważona zostanie

możliwość skorzystania z doświadczeń Mallusk
Enterprise Park na miejscu.

Drugie warsztaty poświęcone były problema-
tyce edukacyjno–ekologicznej, a goście mieli m.in.
okazję poznać efekty programu „Kaskada”, reali-
zowanego przez rybnickie szkoły ponadgimnazjal-
ne. Obok ich przedstawicieli, w spotkaniu tym
wzięli udział m.in. prezydent A. Fudli, wiceprezy-
dent Jerzy Frelich, naczelnik Wydziału ekologii
Irena Kułach, radny Kazimierz Salamon
i Tomasz Harsze z RCEZ.

Trzecie spotkanie dotyczyło działań służb od-
powiedzialnych za bezpieczeństwo w miastach,
a gośćmi pełnomocnika prezydenta ds. bezpie-
czeństwa Huberta Hanaka byli burmistrz P. Gi-
rvan oraz C. Dixon, a także przedstawiciele Ko-
mendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w Ryb-
niku. Rozmawiano m.in. o wykorzystaniu przez
te służby najnowszych zdobyczy techniki, ale w tej
dziedzinie dużo nam do Irlandii brakuje.

Nasi przyjaciele...
...są waszymi przyjaciółmi – to powiedzenie trafnie

charakteryzuje początki współpracy między Rybnikiem,
a północnoirlandzkim miastem Newtownabbey. Wolę jej
kontynuacji potwierdzono podpisaniem partnerskiej umowy
w Newtownabbey w roku ub., przypieczętowano zaś podobnym
aktem w kwietniu tego roku w Rybniku.

Warsztaty robocze dotyczyły gospodarki...

... ekologii i

...bezpieczeństwa.

Partner z Irlandii

vvvvv
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...uroczyste...uroczyste...uroczyste...uroczyste...uroczyste
Podpisanie partnerskiej umowy miało miej-

sce w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Obok człon-
ków irlandzkiej delegacji i przedstawicieli
władz samorządowych Rybnika, w uroczysto-
ści udział wzięli rybniccy radni, reprezentanci
miejskich jednostek i instytucji oraz duchowieństwa,
obecny był także senator Adam Graczyński. Go-
ści powitał gospodarz spotkania prezydent
Adam Fudali, wyrażając nadzieję, że podpisanie
dokumentu na kilka dni przed wejściem Polski

do Unii dobrze wróży przyszłej współpracy.
Swoje zadowolenie wyraził też Paul Girvan,
przypominając okoliczności nawiązania kon-
taktów i rolę odegraną w ich rozwoju przez nie-
mieckie miasto Dorsten. Zapewnił, że podpi-
sany dokument nie pozostanie martwym kawał-
kiem papieru, a ze swej strony zrobi wszystko,
by wykorzystać potencjał obu miast i możliwo-
ści, jakie daje partnerstwu Unia Europejska.
Po odczytaniu tekstów umów w obu językach
przez przewodniczącego RM Michała Śmigielskiego
i burmistrza Newtownabbey i odegraniu przez

uczniów rybnickiej szkoły muzycznej trzech
hymnów – brytyjskiego, polskiego i Unii Eu-
ropejskiej, włodarze Newtownabbey i Rybni-
ka porozumienie podpisali. Wymieniono też
tradycyjnie upominki – Irlandczycy zabiorą do
swojego kraju rzeźbę w węglu z symbolami
Rybnika i regionu, pozostawili zaś misę wyko-
naną z drewna pochodzącego ze starego mły-
na, który po modernizacji stał się siedzibą miej-
skich władz. Przypomnijmy, że już wcześniej
rybnicka delegacja przywiozła z Newtownab-
bey piękny witraż, na którym splatają się her-

by naszych miast.
Bardzo udane było wieczorne

spotkanie w szkole muzycznej,
gdzie przed gośćmi, a także pre-
zydentem A. Fudalim i wicepre-
zydent Ewą Ryszką zaprezento-
wali się najzdolniejsi uczniowie.
Wystąpił też zespół „Przygoda”,
zaskakując gości żywiołowością
tańców i przyśpiewek oraz bogac-
twem strojów. — To, co usłyszeli-
śmy i obejrzeliśmy było prawdzi-
wym „londyńskim show”, a tak
u nas nazywa się coś nadzwyczaj-
nego. To nie tylko wy potrzebuje-
cie Europy, to Europa potrzebuje was...
dziękował za występ dyrektorowi szko-
ły muzycznej Romanie Kuczerze
i szefowej „Przygody” Anicie Ge-
ratowskiej Campbell Dixon.

Pobyt w Rybniku gości z Irlandii był także
okazją do zaprezentowania im cząstki nasze-
go kraju – zorganizowano dla nich wycieczkę
w Beskidy oraz do kopalni soli w Wieliczce.

Należy mieć nadzieję, że Rybnik pozyskał
kolejnego partnera gotowego dzielić się swo-
imi doświadczeniami z dziedziny gospodarki,
ale zainteresowanego również naszymi trady-
cjami i kulturą.

Tekst i zdj.: (r)

Goście i gospodarze po podpisaniu umowy.

To był prawdziwy „londyński show” – określili występ rybnickiej młodzieży goście z Irlandii.

Burmistrz Newtownabbey otrzymał od prezydenta Ryb-
nika rzeźbę w węglu.

ccccc
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Najbliższy partner

Tym razem to Czesi gościli rybnicką delegację,
w której skład weszli prezydent Adam Fudali,
jego zastępczyni Ewa Ryszka, Sylwia Jaroch
z Wydziału Rozwoju, Promocji Gospodarczej i In-
tegracji Europejskiej oraz radni Jan Mura, Hen-
ryk Ryszka i Kazimierz Salamon. Rybnickich
samorządowców w stylowej sali karwińskiego Ra-
tusza przyjął prezydent miasta Antonin Petrasz,
a w uroczystości podpisania umowy wzięli rów-
nież udział konsul Republiki Czeskiej w Katowi-
cach Milan Peprnik, jego polski odpowiednik
w Ostrawie Andrzej Kaczorowski, a także
przedstawiciele Urzędu Miasta Karwina i tam-
tejsi radni. Problemów językowych nie było nie
tylko dzięki podobieństwu naszych języków, ale
również dzięki polskim korzeniom m.in. szefo-
wej kancelarii UM Vladislavy Wiewiórkowej
oraz jednego z radnych.

Obaj prezydenci wyrazili zadowolenie z nawią-
zania kontaktów, gdyż dają one szansę na podję-
cie współpracy transgranicznej z wykorzystaniem
programu unijnego Interreg III a. Podpisana umo-
wa otwiera również wielkie możliwości współpra-
cy organizacji pozarządowych oraz placówek
oświatowych i kulturalnych, a także środowisk
sportowych. Prezydent Rybnika widzi też spo-
sobność do podzielenia się z czeskim partnerem

doświadczeniami w pisaniu wniosków i zdoby-
waniu unijnych środków na realizację inwesty-
cji komunalnych.

Obaj konsulowie pogratulowali nawiązania
partnerskich kontaktów, widząc w nich nadzie-
ję na praktyczną realizację idei integracji, rów-
nież w dziedzinie gospodarczej. Czechy są pań-
stwem, gdzie, szczególnie w terenach nadgra-
nicznych, pracuje w kopalniach ok. 2 tys. Pola-
ków. Być może, dzięki wspólnym, rybnicko–
karwińskim projektom w ramach programów
unijnych, uda się tych miejsc pracy pozyskać
jeszcze więcej – w samej Karwinie stopa bez-

robocia jest większa niż w Ryb-
niku i wynosi ok. 20%.

Podpisana umowa została
przypieczętowana zasadzeniem
przez uczestników uroczystości
w jednym z parków Karwiny na-

rodowego drzewa Czech – lipy. Delegacja zwie-
dziła też modernizowany Miejski Dom Kultury
z salą widowiskowo–kinową na 600 miejsc i ga-
lerią, w której trwała wystawa artystycznego
szkła. Gospodarze pochwalili się również reno-
wacją mostu z 1925 roku – dziś zabytku kultury
przemysłowej.

Karwina jest 70–tysięcznym miastem, jeszcze
górniczym, bo pracują tu 3 kopalnie. Przeważa
zabudowa z lat 50. i 60., przypominająca bogu-
szowickie osiedla. Kolorów nabrał niewielki Ry-
nek w starej części miasta, na którym szczególnie
pięknie prezentuje się odnowiony Zamek. Mia-
sto otrzymało zresztą niedawno wręczone w Pra-
dze wyróżnienie za odnowę obiektów zabytko-
wych. Okazja do zwiedzenia Zamku będzie już
w czerwcu, bo gospodarze zaprosili rybniczan na
Dni Karwiny.

Tekst i zdj.: (r)

Umowę partnerską podpisali prezydenci Antonin Petrasz i Adam Fudali, po prawej konsul generalny Republiki
Czeskiej w Katowicach Milan Peprnik.

Moment sadzenia symbolicznego drzewka: gospodarze obu miast
w towarzystwie konsulów generalnych w Katowicach i Ostrawie. Odnowiony zabytek kultury przemysłowej – most z 1925 roku.

Na dzień przed oficjalnym
rozszerzeniem Unii  Europejskiej,
Rybnik i czeska Karwina, dwa bliskie
sobie nie tylko z racji niewielkiej
odległości miasta, podpisały
porozumienie o partnerskiej współpracy.

Umowa partnerska z Karwiną

Najbliższy partner
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 Specyfikę festiwalu można określić krótko „dwa
w jednym” – śpiew i popularyzacja języków obcych:
angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskie-
go i hiszpańskiego. Mimo, iż żaden z uczestników
tej edycji festiwalu nie zdecydował się na wykona-
nie piosenki w dwóch ostatnich z wymienionych
języków, to pozostałe występy rekompensowały ten
brak. Na scenie chwałowickiego Domu Kultury
dominowały panie i jak należało się spodziewać
język angielski – najbardziej popularny i naj-
wdzięczniejszy do wokalnych popisów. Jednak na-
wet tak nieestradowy język jak niemiecki, docze-
kał się muzycznej prezentacji. 26 młodych wyko-
nawców sięgnęło zarówno po pop i rock, jak rów-
nież po utwory jazzowe. Festiwal adresowany był
do solistów w wieku 16–25 lat, a rywalizowano m.in.
o dwutygodniowy zagraniczny obóz językowy i rocz-
ny kurs dowolnego języka obcego na wybranym
poziomie w Centrum Usług Językowych „Al-
bion” oraz kurs języka francuskiego w Alliance
Française w Rybniku. Nagrodą dodatkową dla
najlepszego wykonania piosenki w języku francu-
skim był wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Pio-
senki Francuskiej w Ostrawie w czerwcu tego roku.

Koncert laureatów, który poprowadzili wspól-
nie organizatorzy: Elżbieta Paniczek z Alliance
Française w Rybniku, Marcin Mazia z Centrum
Usług Językowych „Albion” oraz Michał Woja-
czek z Domu Kultury w Chwałowicach, obejrzeli
także zaproszeni goście. Na widowni DK zasiedli
przebywający z wizytą w Rybniku wicemer Saint
Vallier Jean Rousseau z małżonką, a także pre-
zydenci Jerzy Frelich i Adam Fudali, który objął
patronat nad imprezą. Międzynarodowe jury zło-

W szranki na angielskie słowa i teatralne gesty stanęło 7 gimnazjów z Rybnika i Żor, a publicz-
ność obejrzała 11 spektakli. Uczniowie Gimnazjum nr 7 sięgnęli po „Piękną i bestię”, gimnazjali-
ści z G nr 2 z Żor pokazali sztukę „The Bus Stop”, a gospodarze, uczniowie G nr 8 zaprosili
na „Weird Date”. Oklaskiwano też spektakl „The Appointment” w wykonaniu uczennic Gimna-
zjum Sióstr Urszulanek, które w zabawny sposób opowiedziały czym zakończyła się pewna wizyta
w dalekim Bagdadzie. Młodzi ludzie starali się zaskoczyć publiczność i jurorów ciekawą scenografią
i strojami, a także niebanalnymi skojarzeniami i językowymi umiejętnościami. Najlepiej udało się to
uczniom z Gimnazjum nr 10, którzy zdobyli patent na wygrywanie tej imprezy, gdyż już po raz trzeci
okazali się najlepsi. Drugie miejsce zajęło Gimnazjum nr 1, a trzecie – Gimnazjum Sióstr
Urszulanek. Miejsce tuż poza „podium” przypadło gospodarzom, którzy wspólnie z pomysłodawcą
i organizatorem festiwalu, anglistą Marcinem Szreterem napisali i przygotowali sztukę „Zakręco-
na randka”. Zagrało w niej 9 uczniów, którzy do występu przygotowywali się przez pół roku.

— Festiwal nie tylko rozwija umiejętności językowe i aktorskie, ale jest też okazją do zabawy —
mówiła w czasie otwarcia imprezy wicedyrektor G nr 8 Anna Sładek. — Kto wie, może to do-
świadczenie zaprocentuje i kiedyś będziemy się ustawiać w kolejce po wasze autografy? Najlepsi
młodzi aktorzy angliści otrzymali książki, a nagrodą główną był kurs języka angielskiego.       (S)

żone z muzyków i lektorów j. obcych w składzie
Kazimierz Niedziela, Katarzyna Danek, Ka-
tarzyna Kurz–Neumann, Adrianne Bouchard
oraz Jason De Bose oceniało walory wokalne

i językowe wykonywanych utworów, dobór reper-
tuaru i ogólny wyraz artystyczny. Grand Prix festi-
walu otrzymała Martyna Kuczera ze Stanowic,
absolwentka jednego z rybnickich liceów, a dziś stu-
dentka polonistyki. Pierwszą nagrodę przyznano

Joannie Dec z Pawłowic, drugą Katarzynie Za-
rębie z Jaworza, a trzecią Justynie Janik z Żor
oraz Monice Bugli z IV LO z Rybnika. W gronie
wyróżnionych znalazły się również inne przedsta-
wicielki naszego miasta – Katarzyna Kowalska
i Michalina Tomszak ze Społecznego Ogniska
Muzycznego oraz Anna Pawlus i Katarzyna
Kaczmarczyk z VII LO. W podsumowaniu juro-
rzy uznali, że występ laureatów stał na zaskakują-
co wysokim poziomie artystycznym.

Mimo iż w trakcie koncertu nie udało się odpo-

wiedzieć na pytanie co sprawia, że młodzi ludzie
tak chętnie występują, publiczność nie była zawie-
dziona, szczególnie, że czekała ich jeszcze jedna
muzyczna niespodzianka. Gwiazdą wieczoru był
zespół „Underground”.                    (S)

„Śpiewać każdy może”...
...ale nie każdy robi to tak dobrze jak uczestnicy II Festiwalu Piosenki

Europejskiej, gdzie walorem był nie tylko piękny głos, ale również
umiejętności lingwistyczne.

Szekspir byłby dumny?

Grand Prix Festiwalu zdobyła Martyna Kuczera. ...a  pierwszą nagrodę przyznano Joannie Dec.  Zdjęcia.: s

Uczniowie Gimnazjum nr 7 przypomnieli historię
„Pięknej i Bestii”.                                                             Zdj.: s

Sztuka „Romeo i Julia” w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 10 w Rybniku okazała się
najlepszą w III Festiwalu Gimnazjalnym Teatru Angielskiego. Imprezę po raz kolejny
zorganizowało Gimnazjum nr 8, a rywalizowano na scenie Domu Kultury w Boguszowicach.

„Śpiewać każdy może”...
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na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
chce podziękować osobom, które od lat inte-
grują środowisko i współpracują na rzecz god-
nego życia osób niepełnosprawnych intelek-
tualnie — mówiła kierownik WTZ nr 1 Da-
nuta Reclik. Festynowe obchody Dnia...

poprzedziła uroczysta
msza św. w kościele
oo. misjonarzy.

Na wystawie „Świat
plastycznych wyobra-
żeń” napotykamy plakat,
na którym wypisano zda-
nie: „Każdemu zapewnia
się wolność twórczości
artystycznej... a także
wolność korzystania
z dóbr kultury”. Tak nie-
wiele, a jednocześnie tak
wiele, gwarantuje zapis
w konstytucji RP.

(S)

Wystawa „Świat plastycznych wyobrażeń” rozpoczęła uro-
czyste obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnospraw-
nością Intelektualną w naszym mieście.
W ten sposób już od 6 lat rybnickie koło
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym stara się zmie-
niać nastawienie wobec osób, o których
najczęściej mówimy „oni”. „Oni” różnią
się od nas jedynie ... talentami, a próbkę
swoich możliwości pokazali na wspo-
mnianej już wystawie, na której znalazły
się prace, wykonane przez warsztatowi-
czów w trakcie zajęć w pracowniach ob-
róbki drewna, gospodarstwa domowego
i rękodzieła artystycznego, krawieckiej,
witrażu i biżuterii artystycznej, tkackiej
oraz kompute-
rowej. Grze-
gorz Mól poka-
zał ceramiczne
maski, Karoli-
na Pękała go-
beliny, Michał
Nowak pejzaże,
a Janusz To-
manek abstrak-
cje. Talenty tych
i wielu innych
osób podziwiali
przedstawiciele
UM i rybnickie-
go starostwa,
Ośrodka Pomo-
cy Społecznej
oraz biblioteki,
która zawsze z
chęcią pokazuje prace osób niepełnosprawnych.
Tego dnia uczestnicy WTZ, ich opiekunowie i ro-
dzice, a także mieszkańcy miasta bawili się na fe-
stynie zatytułowanym „Kolorowe jarmarki”.
Warsztatowicze śpiewali, tańczyli, podziwiali
żużlowe maszyny, a także pokazywali jak dzięki
talentowi z niekształtnej bryły tworzą ceramiczne
naczynia i ozdoby, ze zwykłych butelek – wielo-
barwne cacka, a z kilku kolorowych nici – piękne
obrazy. W czasie festynu wręczono także pamiąt-
kowe odznaczenia. Od dziś tytułem „Prawdziwe-
go Przyjaciela Osoby Niepełnosprawnej” mogą po-
szczycić się dyrektor Zespołu Szkół nr 7 Halina
Opalkowska i Lucyna Ibrom, kierująca „Szkołą
Życia”. — W ten sposób rybnickie koło Stowarzyszenia

 Tak powstają wyjąt-
kowe prace...

...które później każdy z nas może kupić.

„Prawdziwe Przyja-
ciółki Osoby Niepeł-
nosprawnej” Lucyna
Ibrom i Halina
Opalkowska.

— Realizując artystyczne pasje codziennie
zdobywają swój Mont Everest czy Biegun — mówił
prezydent Adam Fudali podczas uroczystego
otwarcia wystawy prac uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Powiatowej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej.

Hasłem festynu były „Kolorowe jarmarki”.
Zdjęcia: s

Wystawa „Świat plastycznych wy-
obrażeń” w PiMBP.



Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 21

Jego twórczość jest stale obecna w naszych sercach,
domach, ale i szkole. Dlatego uczniowie zdecydowa-
li, by naszą placówkę nazwać imieniem Jana Brze-
chwy  — mówił R. Pinoczek. Pamiątkową tablicę,
która zawiśnie w korytarzu szkoły, odsłonił goszczący
na uroczystości zastępca prezydenta Jerzy Frelich.

Jubileuszowe obchody świętowano dwa dni,
a rozpoczęły się od „Godziny z Janem Brzechwą”,
którą wypełniły wiersze tego wybitnego pisarza dla
dzieci. Uczniowie uczestniczyli też w konkursach
literackich i plastycznych, a także w rozgrywkach
sportowych. 8 maja w kościele Św. Barbary odby-
ła się uroczysta msza święta, a po niej ulicami
dzielnicy przeszedł bajkowy korowód dzieci. Ca-
łość zakończył dziecięcy festiwal.

Pierwszy dzwonek na lekcje zabrzmiał 1 wrze-
śnia 1964 r., jeszcze wtedy w SP numer 3 w Bogu-
szowicach, ale już w 1975, po reformie administra-
cyjnej kiedy Boguszowice stały się dzielnicą Ryb-
nika, placówka zyskała numer 18. Pierwszym kie-
rownikiem szkoły był Jakub Paszkiewicz, który
swoją misję pełnił 20 lat. Rozkwit szkoły to lata 80.,
kiedy przyszły pierwsze sukcesy w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych. Z myślą o stworze-
niu szkoły na miarę XXI wieku, w SP 18 powstają
koła zainteresowań, klub sportowy UKS „Osiem-
nastka”, zespół taneczny, reaktywuje się harcer-

stwo. W roku szkolnym 2002/
2003 szkoła otrzymała presti-
żowy certyfikat „Szkoły
z klasą”, przyznawany za
udział w akcji, zorganizowanej
pod patronatem prezydenta
RP. Takich szkół podstawo-
wych w całej Polsce jest ponad
3 tys., a w Rybniku tylko trzy.
W szkole „idzie nowe” – no-
woczesne pomoce dydaktycz-
ne i sprzęt, pracownia infor-
matyczna, skomputeryzowana
biblioteka. Dzięki różnym
projektom – prezentacje euro-
pejskie, biesiada śląska, „Wigi-

lia dla każdego”, Dzień Ziemi – placówka zabiega
o integrację specyficznego, osiedlowego środowiska.

Obecnie w tej największej szkole podstawowej
w Rybniku uczy się 1061 uczniów, których kształci
75 nauczycieli. W trakcie 40 lat mury szkoły opuści-
ło prawie 10 tys. uczniów. Za ponad miesiąc 225
uczniów szóstych klasy dołączy do grona absolwen-
tów szkoły. Dla nich rozpoczyna się nowy etap życia,
ale zawsze będą wspominać lata spędzone w mu-
rach „18”, bo jak pisał Jan Brzechwa „ (...) Z tego
wynikła historia całkiem niezwykła....”.

(S)

* Śródtytuły zaczerpnięto z wierszy Jana Brzechwy.

Jubileuszowe uroczystości uczniowie uświetnili kabaretowym występem.

— Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień – śpie-
wał Andrzej Rosiewicz. Jednak my wiemy, że to nie
był jeden dzień. To szmat czasu, ciężka praca, wzloty
i upadki – choć tych było niewiele. To wiele sukce-

sów i radości, ale czasem niedosyt. Zawsze jednak
robiliśmy wszystko, aby nasi podopieczni mieli do-
bre podstawy do dalszej edukacji — mówił dyrek-
tor szkoły jubilatki Roman Pinoczek. 7 maja w
samo południe, w szkole odbyła się uroczysta aka-
demia połączona z nadaniem placówce imienia
Jana Brzechwy. Wśród gości byli przedstawiciele
władz miasta, kuratorium, policji, związków za-
wodowych, kopalni, dyrektorzy szkół, uczniowie

oraz rodzice. Jubileusz był okazją do spotkania
absolwentów z byłymi nauczycielami i wspomnień
o tym, co kiedyś działo się w murach tej placówki.
Pojawili się również niektórzy „Przyjaciele szko-
ły”. Posiadaczami tego wyjątkowego tytułu są ks.
dziekan Rudolf Myszor, Emilia Kristof, Jan
Kaczmarczyk, Ewa Sowa i Romualda Filiks.

Z okazji jubileuszu
uczniowie przygoto-
wali krótki program
artystyczny – śpiewa-
li, grali i tańczyli.
O dobre humory pu-
bliczności zadbał
szkolny kabaret „Ba-
jerek”, który w za-
bawny sposób opo-
wiedział o dyrekcji,
nauczycielach i pra-
cownikach niepeda-
gogicznych placówki.

Historię szkoły przypomniała Ewelina
Mańka, a uroczystościom towarzyszy-
ły ekspozycje – wystawy zdjęć, kronik,
pucharów i dyplomów dokumentujących
sukcesy sportowe, a także ekspozycje fu-
turystycznych prac, obrazujących przy-
szłość szkoły. Jedna z wystaw poświęco-
na była twórczości Jana Brzechwy, nie
bez powodu: — Najpierw wiersze Jana
Brzechwy czytają nam rodzice i dziadko-
wie. Później uczymy się ich w szkołach.
Następnie o przygodach „Kaczki Dzi-
waczki” i „Samochwały” czytamy swoim
dzieciom, a będąc dziadkami – wnukom.

Na ręce dyrektora SP nr 18 gratulacje złożył zastępca pre-
zydenta miasta Jerzy Frelich. W tle odsłonięta tablica
z imieniem Jana Brzechwy.

Goście zwiedzili kilka ekspozycji, w tym wystawę poświęconą nowe-
mu patronowi – Janowi Brzechwie.                                Zdjęcia: s

„To już 40 lat „18–stka” wprowadza nas w świat” – takie hasło przyświecało
jubileuszowi Szkoły Podstawowej nr 18 z Boguszowic–Osiedla. Uroczystość
upłynęła pod znakiem twórczości Jana Brzechwy, który został patronem placówki.
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Na scenie MDK zaprezentowali się uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów z całego województwa ślą-
skiego, wybrani drogą eliminacji rejonowych i miejskich.
Do Rybnika przyjechali m.in. z Mysłowic, Ustronia,
Bielska–Białej, Zabrza, Katowic, Czechowic, Żor, Ry-
dułtów, Sosnowca i Będzina. Dzięki ich recytatorskim

zdolnościom poznaliśmy skutki szkolnej przyjaźni Ady
i Hani, dowiedzieliśmy się dlaczego warto marzyć
o dalekich, morskich wyprawach i zajrzeliśmy do in-
tymnego świata Marii Pawlikowskiej–Jasnorzewskiej.
Fragment „Przygód Tomka Sawyera” Marka Twaina,
„Prot i Filip” Jana Brzechwy i „Lokomotywa” Juliana
Tuwima – to tylko niektóre z konkursowych wystę-
pów, a oceniano dobór repertuaru, dykcję i emisję głosu
oraz interpretację tekstu: — Poziom uczestników wzra-
sta z roku na rok. Młodzi ludzie recytują coraz ciekaw-
sze i piękniejsze teksty. Poprawia się również dykcja wy-
konawców — podsumowała zmagania na słowa dy-
rektor MDK Barbara Zielińska, która wspólnie
z Bożeną Paczuską i Aleksandrą Kotas oceniała
występy 47 uczniów szkół podstawowych. Pierwsze
miejsce w tej kategorii w turnieju recytatorskim przy-
padło Dominice Rogińskiej ze SP w Olzie. Wysokie
drugie miejsce zajęła Karolina Filipowska z SP nr 2
z Rybnika. Wśród wyróżnionych był też Robert Ko-
cur ze SP nr 21 w Rybniku. Natomiast w kategorii
„Wywiedzione ze słowa” rewelacyjnie zaprezentował
się Paweł Kapuła z SP nr 32 w Rybniku, który za-
opatrzony w niecodzienne rekwizyty opowiadał, jak
dobrze byłoby być... kimś innym. Laureaci trzech pierw-
szych miejsc w kategorii szkół podstawowych pojadą
do Starachowic na Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.

Z kolei recytatorskie występy gimnazjalistów, których do
etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 46, oceniali
Jadwiga Demczuk–Bronowska, Izabela Karwot
i Janusz Majewski. W kategorii turnieju recytatorskie-
go pierwsze miejsce zajął Piotr Bułka z Gimnazjum Nr 1
w Czechowicach–Dziedzicach. W gronie nagrodzonych
znalazła się także reprezentantka naszego miasta – Wio-
leta Pietrasik z G nr 6 w Rybniku, która zajęła III miej-
sce. Grand Prix IV Wojewódzkiego Konkursu Recyta-
torskiego otrzymała Kinga Hałys z Gimnazjum Nr 4
w Czerwionce, która oprócz dyplomu i nagrody rzeczo-
wej otrzymała statuetkę pegaza. K. Hałys już będąc uczen-
nicą szkoły podstawowej została laureatką tego konkur-
su, a w Starachowicach okazała się bezkonkurencyjna.

Podczas uroczystego podsumowania konkursu
w MDK, laureaci wykonali fragmenty nagrodzonych
utworów oraz otrzymali nagrody. Dyplomy wręczono
również pedagogom, którzy przygotowali uczniów do
występów. Laureatom gratulujemy!                        (S)

Uniwersytet III Wieku zaprasza...
na zajęcia do swojej siedziby

przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654
Program zajęć na czerwiec 2004 r.

2.06. – środa, godz.17.00 – „Muzyka przy świecach” – prowadzący: Bole-
sław Motyka.

3.06. – czwartek, godz. 11.00 – Z cyklu spotkań literackich Alicji Go-
dlewskiej „Lektury wakacyjne”.

5.06. – sobota, godz.8.30 – Wycieczka – Czeski Śląsk Cieszyński oraz Cierlick,
spotkanie z Polonusami; wyjazd z parkingu przy ul. Brudnioka.

7.06. – pon., godz. 10.00 – Dyżur prawniczy mec. Szczepan Balicki.
7.06. – poniedziałek, godz. 16.00 – Wykład p.t. „Historyczne znaczenie

wejścia Polski do Unii Europejskiej” dr Jan Olbrycht.
16.06. – środa, godz. 11.00 – „Cogito” – „Prawo małżeńskie kościoła

katolickiego”– Szczepan Balicki.
17.06. – czwartek, godz. 11.00 – „Znane polskie rodziny rybnickie” – Janusz

Grzybczyk połączone z wystawą malarstwa Kazimiery Drewniok.
21.06. – pon., godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – mec. Janusz Grzybczyk.
21.06. – poniedziałek, godz.  13.00 – Spotkanie solenizanckie.
24.06. – czwartek, godz. 15.00 – „Dzień Ojca” spotkanie poetycko–mu-

zyczne – prowadząca  Danuta Goździerska i Jan Mejer.
29.06. – wtorek, godz.11.00 – Uroczyste zakończenie II roku akademic-

kiego w Auli Zespołu Szkół Wyższych ul. Rudzka 13, wykład pt.
„Kwestie narodowościowe na Górnym Śląsku w latach 1945–1950”
– dr Adam Dziurok, naczelnik oddziałowego biura edukacji pu-
blicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, adiunkt Uni-
wersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pegaz w nagrodę

Niezapomniany występ Pawła Kapuły z SP nr 32 w Ryb-
niku, który swoją recytatorską opowieść wzbogacił ...
niecodziennymi rekwizytami.                          Zdjęcia: s

Grand Prix IV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskie-
go otrzymała Kinga Hałys z Czerwionki.

Pegaz w nagrodę
— Niezmiennie otwarci jesteśmy na piękne wysławianie się, twórcze

poszukiwania nowych sposobów interpretacji wybranej poezji i prozy w ojczystym języku, który
podlega dziś tak niepożądanej degradacji — przekonują organizatorzy IV Wojewódzkiego
Konkursu Recytatorskiego, którego uczestnicy wystąpili w Młodzieżowym Domu
Kultury w Rybniku. Czy „twórcze poszukiwania” okazały się owocne?

Piknik Przyjaciół II LOPiknik Przyjaciół II LOPiknik Przyjaciół II LOPiknik Przyjaciół II LOPiknik Przyjaciół II LO
Dyrekcja i Stowarzyszenie

Przyjaciół II LO
w Rybniku serdecznie zapraszają na
tradycyjny Piknik Przyjaciół II LO,

który odbędzie się w sobotę,
18 czerwca 2004 roku.

Społeczność Szkoły Podstawowej
nr 2 w Rybniku serdecznie zaprasza

wszystkich absolwentów
i sympatyków „DWÓJKI”

10 czerwca 2004

na tradycyjny festyn
podczas którego wspólnie

obchodzić będziemy

Jubileusz
125–lecia

naszej szkoły

Program:
8.00 – msza w kościele oo. franciszkanów;
15.00 – początek jubileuszowego festynu;
15.45 – oficjalne otwarcie festynu;
16.00 – występ absolwentów SP 2;
17.00 – Kabaret „Stasiak” z TVN;
18.45 – wielka aukcja;
19.00 – Występ gwiazdy wieczoru;
20.30 – Zespół „Bachus”

Szczegóły na stronie inter-

netowej szkoły (www.2lo.rsi.pl)

oraz okolicznościowych plaka-

tach. Serdecznie zapraszamySerdecznie zapraszamySerdecznie zapraszamySerdecznie zapraszamySerdecznie zapraszamy

wszystkich uczniów, ich ro-wszystkich uczniów, ich ro-wszystkich uczniów, ich ro-wszystkich uczniów, ich ro-wszystkich uczniów, ich ro-

dziców, absolwentów i sym-dziców, absolwentów i sym-dziców, absolwentów i sym-dziców, absolwentów i sym-dziców, absolwentów i sym-

patyków II LO.patyków II LO.patyków II LO.patyków II LO.patyków II LO.
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Rowery za wiedzę!Rowery za wiedzę!Rowery za wiedzę!Rowery za wiedzę!Rowery za wiedzę!Rowery za wiedzę!Rowery za wiedzę!Rowery za wiedzę!Rowery za wiedzę!Rowery za wiedzę!
Do konkursu przystąpiły prawie wszystkie rybnickie szkoły podstawowe i gimnazja,

natomiast do finału zakwalifikowano około stu uczniów rywalizujących  o zwycięstwo
w  kategorii szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczestnicy odpowiedzieli w formie pisem-
nej i ustnej na wiele trudnych pytań, np. „Czym się zajmowali Guido von Donnersmarck,
Ludwik Schneider, Jan Wyglenda, Antoni Szafranek, Juliusz Roger, Juliusz Haase, Włady-
sław Weber, Ignacy Knapczyk i Emil Prager?” albo „Co mieści się na herbach Wielopola,
Ligoty, Gotartowic, Smolnej i Kamienia?”

Z około setką podobnych pytań uczestnicy konkursu poradzili sobie niezwykle dobrze
i radością może napawać fakt, że młodzi rybniczanie tak wiele wiedzą o Rybniku i Śląsku.
Ale ta wiedza ma nie tylko dawać satysfakcję, ale również musi  być odpowiednio nagrodzo-
na. Dlatego właśnie organizatorzy konkursów wiedzy o Rybniku zawsze dbają o cenne na-
grody dla swych finalistów. W tym roku były to książki, płyty z muzyką poważną, czapki...
oraz rowery. Te cenne trofea otrzymali zdobywcy pierwszego miejsca w obu kategoriach.
W kategorii szkół podstawowych w tegorocznym konkursie I miejsce zdobyła Magdalena
Pietruszka ze SP nr 11, II – Ireneusz Bugański z SP nr 18, a III – Emilia Ograbek z SP
nr 35; w kategorii gimnazjów – I miejsce zajął Marcin Kubieniec z G nr 1,
II miejsce – Edyta Niesłańczyk z G nr 3, a III miejsce – Michał Mizioch z G nr 1.

Tekst i zdj.: szoł

— To dzięki wam, młodym ludziom „wele gru-
by” czyli w Boguszowicach, nagle robi się pięknie,
tanecznie, śpiewnie i obrzędowo — mówił dyrek-
tor DK Boguszowice Cezary Kaczmarczyk
— Jeśli nie będziemy szanować i pielęgnować folk-
loru, to zniknie on tak jak kotewka, roślina, która
kiedyś rosła w wielu tutejszych stawach, czyli rybni-
kach. Wy jesteście młodzi, zdolni i co najważniej-
sze myślący, gdyż dbacie o coś, co bez was nie prze-
trwa. Młodzi ludzie zdają sobie z tego sprawę, dla-
tego nie trzeba ich specjalnie namawiać, by z za-
miłowaniem i pasją kultywowali i prezentowali
folklor z rejonów, z których pochodzą. A dziecię-
ce zespoły śpiewacze, wokalno – taneczne i ob-
rzędowe oraz soliści przyjechali na festiwal z róż-
nych stron województwa – Mysłowic, Wisły, Rudy
Śląskiej, Istebnej, Jaworzynki, Kłokocina, Konia-
kowa, Dąbrowy Górniczej, Zabrza, Tychów i Ja-
worzna. Przesłuchania festiwalowe trwały dwa dni.
Jurorki: choreograf i folklorysta Danuta Adam-
czyk, muzyk regionalista Mirela Szutka, woka-
listka i wieloletnia członkini zespołu „Śląsk” Anna
Przeliorz oraz regionalista Krystyna Kiereta,
w kategorii zespoły śpiewacze postanowiły przyznać
pierwsze miejsce Regionalnemu Zespołowi

Pieśni i Tańca „Bestwina”, drugie zespołowi
„Małe Jankowianki” z Jankowic, a trzecie gru-
pie „Kaczok” z Kaczyc oraz Mateuszowi Za-
wadzie i Januszowi Kohutowi z Istebnej. Wśród
zespołów obrzędowych najwyżej oceniono Zespół
Folklorystyczny „Raciborzanie”. Pozostałe
miejsca zajęły „Radlinioki” i „Mały Konia-
ków”. Podobnie jak w roku ubiegłym Dziecięcy
Zespół Pieśni i Tańca „Pilsko” z Żywca oka-
zał się najlepszy w kategorii grupy wokalno – ta-
neczne, w której nagrodzono też Zespół Folklo-
rystyczny „Raciborzanie” oraz Zespoły Pieśni
i Tańca „Gołowianie” i „Tyszanie”. Jurorki
oceniały także popisy solistów, a ich uznanie

vvvvv Zdobywcy pierwszych miejsc i nagród głównych czyli rowerów w VII Konkursie Wiedzy
o Rybniku: Magdalena Pietruszka z SP nr 11 i Marcin Kubieniec z Gimnazjum nr 1.

zyskała Barbara Zachnik ze Środowiskowego
Domu Kultury w Piekarach Śląskich. Pozostałe
miejsca zajęli soliści z Koniakowa. Najlepsi uczest-
nicy otrzymali nagrody pieniężne oraz statuetki
górnika z kotewką, wykonane przez rzeźbiarza
Jana Fedorczyka z Boguszowic. Koncert laure-
atów, który odbył się w DK w Boguszowicach 25
kwietnia, oklaskiwali rówieśnicy młodych arty-
stów, rodzice i dziadkowie. Festiwal potwierdza
więc, że mimo zafascynowania nowinkami tech-
nicznymi młodzi ludzie nie zapominają o pielę-
gnowaniu tradycji i folkloru. Na szczęście nie za-
pominają...

(S)

VII Konkurs Wiedzy o RybnikuRozstrzygnięta została VII edycja Konkursu Wiedzy
o Rybniku, organizowana przez IV LO im. Mikołaja
Kopernika w Rybniku–Chwałowicach, miasto oraz
Wydawnictwo „Śląskie ABC”.

Czy w dobie Internetu ludowa
twórczość muzyczna i taneczna,
regionalne obrzędy i zwyczaje są wciąż
popularne? Odpowiedź dał
V Wojewódzki Przegląd Dziecięcych
Zespołów Regionalnych „Szykownie
wele gruby” – Złota Kotewka 2004,
który odbył się w Domu Kultury
w Boguszowicach.

Laureaci pierwszej nagrody w kategorii zespoły śpiewacze – Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”. Zdj.: s
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Klucze do miastaKlucze do miastaKlucze do miastaKlucze do miastaKlucze do miasta
Na otwarcie bram miasta, 30 uczniów z 12 ryb-

nickich szkół podstawowych miało 90 minut. Tyle
bowiem czasu organizatorzy przeznaczyli na na-
pisanie testu ze znajomości Rybnika „wczoraj
i dziś”. Młodzi ludzie musieli ułożyć chronologicz-
nie wydarzenia i podać daty m.in. utworzenia szko-
ły muzycznej i otwarcia trasy kolejowej Rybnik –
Katowice, rozpoznać słynnych mieszkańców, a ich
fotografie ułożyć na drzewie genealogicznym mia-
sta, skojarzyć zdjęcia z rybnickimi dzielnicami
i odkryć zawartość tajemniczego kuferka babci
Trudy. Uczniowie musieli też poradzić sobie
z przetłumaczeniem na gwarę śląską podwórko-
wych wyliczanek i wierszyka J. Tuwima, wykazać
się orientacją na planie miasta, a także zaprojek-
tować strój Syriusza – maskotki dzieci w Unii Eu-
ropejskiej, tak, by znalazły się na nim elementy
śląskie. Po przejściu 7 bram wyłoniono najlepszych
znawców rybnickiego grodu, a okazali się nimi:
Ireneusz Bugański z SP 18, (laureat II miejsca
w Konkursie Wiedzy o Rybniku – więcej na str.
23.), Wadim Filiks z SP 18, Natalia Mandrysz
i Natalia Neuman z SP 32 oraz Jan Fiałkowski
z SP 6, którzy w nagrodę otrzymali dyplomy, sprzęt
muzyczny oraz książki. Poziom konkursu był bar-
dzo wyrównany.

Uczniowskiej „podróży” przyglądali się przed-
stawiciele miasta, Rady Dzielnicy, Stowarzysze-
nia „Aktywna dzielnica” oraz nauczyciele. Dla
uczestników konkursu przygotowano występ
szkolnego zespołu ludowego „Perła” oraz spotka-
nia z autorami książek o Rybniku. O mieście nie
tylko gwarą opowiadali: Marek Wołoski, Bogdan
Dzierżawa oraz Zygmunt Bednarek.

Zorganizowany już po raz czwarty w Szkole
Podstawowej nr 18 międzyszkolny konkurs wie-
dzy o Rybniku „Moja ty ziemio rodzima...” ma
na celu poznanie dziedzictwa kulturowego,
kształtowanie poczucia własnej tożsamości, jak

i ukazanie rangi kształcenia regionalnego na tle
zintegrowanej Europy. Dlatego też konkurs roz-
począł się od... bajki o małej dziewczynce, która
zawsze marzyła, by wyjechać ze wsi do miasta,
a kiedy już się jej to udało, wówczas zdała sobie
sprawę, jak cenny był świat jej dzieciństwa. Każ-
da bajka, również i ta, ma swój morał. Mała dziew-
czynka jest dziś nauczycielką, a tęsknota za miej-
scem i wartościami rodzinnego domu sprawiły,

że postanowiła  przypominać młodym ludziom,
jak ważne są ich korzenie. — Ta nauczycielka uczy
dzieci jak mają kochać swoją małą ojczyznę, po-
maga im odnajdywać najpiękniejsze wartości
w najbliższym środowisku, a także przekonuje, aby
nigdy nie wstydziły się i były dumne z korzeni, z któ-
rych się nie wyrasta — opowiada pomysłodawczy-
ni konkursu Maria Stachowicz–Polak, która
stara się „ocalić od zapomnienia”...                 (S)

IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Rybniku

Stanęli u wrót Rybnika, a za zadanie mieli otwarcie 7 bram miasta kluczem...
własnej wiedzy. Na młodych rybniczan rozwiązujących zagadki z historii i
współczesności, czekały laury konkursu „Moja Ty Ziemio rodzima...”
zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 18.

Uczestnicy konkursu „Moja Ty Ziemio rodzima...” musieli wykazać się wiedzą o mieście.                         Zdj.: s

To prestiżowe wyróżnienie jest przyznawane przez Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej w Warszawie szkołom, które wykazują się szcze-
gólnym wkładem pracy i wynikami osiągniętymi w działaniach prowa-
dzących do poprawy jakości uczenia. W całej Polsce takich szkół jest
tylko 25. — Nasz zespół rozpoczął pracę w programie SUS w 2001 roku.
Od tego czasu konsekwentnie pracowaliśmy nad tym, by nasza szkoła
była coraz lepsza i ciekawsza —  podsumowuje Grażyna Szynol. Zwień-
czeniem tych starań był panel koleżeński i dyskusja, w czasie której
goście z całej Polski – przedstawiciele szkół realizujących program –
po przedstawieniu efektów działań ZSP nr 3, jednogłośnie podjęli de-
cyzję o przyznaniu rybnickiej placówce tzw. „blachy”, czyli tytułu „Szkoły
Uczącej Się”. W panelu uczestniczyli przedstawiciele Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej, reprezentanci szkół z Częstochowy, Ostrowca Wiel-
kopolskiego, Bytomia, Katowic, Wojkowic i Sosnowca oraz przedsta-
wiciele Urzędu Miasta i rybnickiej delegatury kuratorium oświaty,
a także rodzice i uczniowie zespołu. Gratulujemy!

„Blacha” dla szkoły„Blacha” dla szkoły„Blacha” dla szkoły„Blacha” dla szkoły„Blacha” dla szkoły
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku

uzyskał tytuł „Szkoły Uczącej Się”.

Przedstawiciel CEO Małgorzata Osińska wręcza „blachę” dyrektorowi szkoły
Grzegorzowi Janikowi.                                                                       Zdj.: arch. ZSP nr 3

Klucze do miastaKlucze do miastaKlucze do miastaKlucze do miastaKlucze do miasta
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Moja ziemia...Moja ziemia...
Dni Edukacji Regionalnej

W Niewiadomiu po śląskuW Niewiadomiu po śląskuW Niewiadomiu po śląskuW Niewiadomiu po śląskuW Niewiadomiu po śląskuW Niewiadomiu po śląskuW Niewiadomiu po śląskuW Niewiadomiu po śląskuW Niewiadomiu po śląskuW Niewiadomiu po śląsku

Poczucie to nie jest nam dane samo przez się,
rodzi się wraz ze zdobywaniem wiedzy o swojej
Małej Ojczyźnie – jej dziejach, tradycji, obrzędach
i języku oraz więziach rodzinnych na tle szerszej
historii regionu. Utrwala zaś poprzez świadomą

ochronę oraz kształtowanie krajobrazu kul-
turowego i historycznego, a także integrację
lokalnych środowisk. Takie zadania stawia
przed sobą edukacja regionalna prowadzona
w prawie wszystkich rybnickich placówkach
oświatowych – trudno dziś zliczyć szkolne re-
gionalne imprezy, gdzie króluje gwara, śląski
obrzęd i strój.

Nie zawsze tak jednak było. W połowie lat
90. prekursorem w tworzeniu autorskich progra-
mów edukacyjnych z zakresu regionalizmu była
Krystyna Kiereta, związana ze szkołą w Ryb-
nickiej Kuźni, aktualnie Gimnazjum nr 4, dziś
niekwestionowany autorytet z tej dziedziny w śro-
dowisku oświatowym. Organizowane przez szko-
łę oraz powstałe z potrzeby chwili Stowarzysze-
nie Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuźnia”
we współpracy z Radą Dzielnicy, Dni Edukacji
Regionalnej stawiają sobie od początku takie cele
jak: ocalenie od zapomnienia dziedzictwa kultu-
rowego – materialnego i niematerialnego – i pro-
mocja swojej Małej Ojczyzny we wszystkich aspek-
tach. A środkiem do osiągnięcia tych celów jest
pozyskanie jak największej ilości uczestników
Dni... –  przedszkolaków do uczniów szkół ponad-
podstawowych.

W tym roku w ramach VIII edycji imprezy wzię-
ło udział kilkanaście szkół i przedszkoli. Zadaniem
uczniów było zapoznanie się z dziedzictwem kul-
turowym najbliższej okolicy, środowiskiem geo-
graficzno–przyrodniczym, historią, biografiami

wybitnych postaci ze świata nauki, kultury i poli-
tyki czy dawnymi obrzędami. Należało też zorga-
nizować spotkanie z regionalnymi twórcami kul-
tury oraz wziąć udział w lekcjach w szkolnym mu-
zeum regionalnym przy G nr 4. Dla uczestników

przygotowano też
konkursy: gwarowy
pod tytułem „Mowo
Ojców mych wspa-
niała”, fotograficzny
i plastyczny: „Moja
ziemia mówi do
mnie”, literacki, któ-
rego tytuł pokrywa
się z głównym ha-
słem tegorocznych
Dni... oraz konkurs
na przewodnik naj-
bliższej okolicy. Zor-

Trwającą dwa dni imprezę „W Niewiadomiu po
śląsku” rozpoczęły przesłuchania przedszkolaków i
najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Na-
stępnego dnia oceniono poczynania gimnazjalistów
i osób dorosłych. Łącznie na scenie niewiadomskie-
go Domu Kultury wystąpiło ponad 100 miłośników
gwary śląskiej, a pierwsze miejsca przyznano Beacie
Leżoch z Przedszkola nr 17 z Rybnika, Patrycji
Warzecha z SP z Bełku, Katarzynie Stosz z ZSP
z Adamowic, Patrycji Dworowy z SP nr 5 z Czer-
wionki–Leszczyn, Aleksandrze Brudniok z G nr 5
z Żor oraz grupie uczniów z SP nr 11 z Żor. Oprócz
6 miejsc pierwszych, jurorzy Barbara Zielińska,
Cezary Kaczmarczyk, Cecylia Chromik i Maria
Musioł przyznali również 6 drugich, 7 trzecich na-
gród oraz 9 wyróżnień. Gratulujemy!              (S)

ganizowano też konferencję popularno–naukową
pod patronatem cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śl.
dla nauczycieli pod hasłem „Dziedzictwo kultu-
rowe Górnego Śląska”, na której prelekcje wygło-
sili dr Bogdan Kloch z rybnickiego Muzeum,
dr Norbert Niestalik i Henryk Postawka. Bio-
rący udział w warsztatach terenowych nauczycie-
le „czytali” krajobraz kulturowy na wycieczce do
grodziska Gołęszyców w Lubomi.

Prawie 70. laureatów konkursów – a przystąpi-
ło do nich ponad 200 uczniów –  nagrodzono
w czasie uroczystego finału Dni..., jaki odbył się
w pod koniec kwietnia w Gimnazjum nr 4 w Ryb-
nickiej Kuźni. W konkursie gwarowym w kat.
przedszkolaków najlepiej zaprezentowały się
przedszkola nr 31 w Chwałęcicach i nr 35
w Orzepowicach; w kat. szkół podstawowych –
SP nr 27  w Chwałęcicach oraz SP nr 32
w Orzepowicach; w kat. gimnazjów: gimna-
zjum z Jankowic i  gospodarze – G nr 4.
W konkursie fotograficznym wyróżniono: Annę
Niestalik (G nr 2) – I miejsce, Paulinę Ja-
sińską (SP 15) – II miejsce oraz Justynę Ku-
kułkę (SP 15)  i Joannę Oleszczuk (SP 18) –
obie III miejsce. Dwa pierwsze miejsca przyzna-
no w konkursie na przewodnik, a zdobyli je
Krzysztof Senderowicz (G nr 8) oraz Karoli-
na Grobelny (G nr 4); dwa drugie miejsca
otrzymali Marta Niemczyk (Zespół Szkół Po-
nadpodstawowych nr 1 w Boguszowicach)
i Angelika Gogulska (SP 18); trzecie miejsce
za pracę zbiorową otrzymali Tomasz Król,
Łukasz Górski i Tomasz Świstowski z Gim-
nazjum nr 4.

Przyświecające VIII Dniom Edukacji Regional-
nej słowa Czesława Miłosza Przeszłość, historia to
źródło mądrości życiowej(...)dobrze oddaje ideę
tego przedsięwzięcia.

Tekst i zdj.: (r)

W Domu Kultury Niewiadom już po raz
szósty zorganizowano konkurs gawędziarzy.

Uczestnicy konkursu „W Niewiadomiu po śląsku”.
Zdj.: arch. DK Niewiadom.

Redakcję ucieszył fakt, że do przygotowania przewodników
wykorzystano również „Gazetę Rybnicką”.

Powitanie wiosny w wykonaniu uczniów SP 27
z Chwałęcic.

...ukryta w moim sercu, wciąż uczy mnie kim jestem – tegoroczne hasło VIII
już edycji Dni Edukacji Regionalnej, przypomina, jak ważne dla każdego za nas
jest poczucie własnej tożsamości kulturowej.

...ukryta w moim sercu, wciąż uczy mnie kim jestem – tegoroczne hasło VIII
już edycji Dni Edukacji Regionalnej, przypomina, jak ważne dla każdego za nas
jest poczucie własnej tożsamości kulturowej.

Dni Edukacji Regionalnej
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Opera i ...Neapol

Mały Teatr Tańca jest pierwszym w regionie
i jednym z nielicznych w Polsce młodzieżowych
teatrów tańca. Powstał we wrześniu ubiegłego
roku, a założyły go siostry – Ewa i Izabela Bar-
skie, które wymyśliły, wyreżyserowały i przygoto-
wały choreografię do premierowego spektaklu
„Obok”. Licznie zgromadzona w Teatrze Ziemi
Rybnickiej publiczność obejrzała go 9 maja. Była
to bardzo udana premiera – dużo dobrych ukła-
dów choreograficznych, doskonałe wykorzystanie
muzyki, taniec pełen dynamiki, ale i subtelności.
Różnorodność spektaklu wyrażona zarówno
w drapieżności ruchów jak i wrażliwości gestów,
była możliwa dzięki fabule widowiska: — To opo-
wieść o dziewczynach – kloszardach, które mają
swoje marzenia — mówi Ewa Barska. Historię
dziewcząt „przesiąkniętych szarością” oraz tych
żyjących obok, zupełnie innym życiem, opowie-
działo tańcem 31 młodych tancerek. I zrobiły to
na tyle skutecznie, by otrzymać burzę oklasków i
owację na stojąco, której rybnickim dziewczętom
może pozazdrościć niejeden artysta. Kostiumy do
spektaklu przygotowała Maria Barska, matka in-
struktorek. Tak udana premiera to kolejny mały
sukces Małego Teatru Tańca. Pierwszy przyszedł
podczas tegorocznego Festiwalu Kultury Mło-
dzieży Szkolnej, gdzie zespół zdobył wyróżnienia

I choć w jego trakcie usłyszeliśmy również tak lubiane przez
publiczność piosenki neapolitańskie, tytuł nie oddaje do koń-
ca zawartości programu. Królowały bowiem przepiękne arie
z największych włoskich oper Verdiego, Pucciniego i in. kom-
pozytorów. Ich dzieła przybliżyła publiczności Regina Go-
warzewska, która w finale zaskoczyła słuczaczy... pięknym
altem i przyłączeniem się do solistów. A było kogo posłu-
chać! Iwona Hossa to najpiękniejszy chyba sopran w kraju,
nagradzana za najlepsze kreacje operowe, laureatka zagra-
nicznych – w tym w ojczyźnie „bel canta” Włoszech – kon-
kursów. Primadonna wystąpiła w towarzystwie znanych i lu-
bianych w Rybniku tenorów Adama Zdunikowskiego
i Dariusza Stachury, solistów Teatru Wielkiego w War-
szawie, zapraszanych do najlepszych teatrów operowych
w Europie. Dość powiedzieć, że D. Stachura kreował jedną
z operowych ról w mediolańskiej La Scali na zmianę z wiel-
kim Luciano Pavarottim.

Solistom towarzyszyła orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej
pod batutą rybniczanina Sławomira Chrzanowskiego.

(r)

specjalne i awansował do etapu wo-
jewódzkiego, który odbył się 15
maja. W Małym Teatrze Tańca wy-
stępują uczennice szkół podstawo-
wych, gimnazjów i liceów. — To na-
sza wspólna inicjatywa — mówił
o powstaniu MTT Adam Świerczy-
na. — Chcemy, aby coraz więcej wła-
snych zespołów działało przy RCK.
I to nam się udaje. Przy tej okazji dy-
rektor przypomniał o występach
funkcjonujących pod egidą RCK
Studia Teatralnego, Młodzieżowego
Zespołu Teatralnego, koncertach
chóru chłopięcego i prezentacjach
plastycznych.                              (S)

„My dzieci ulicy (...) jesteśmy obok,
choć pewnie lepiej, gdyby nas nie było.
Żyjemy obok, lecz nikt nas nie dostrzega.
Jesteśmy obok, nie mamy nic... oprócz
marzeń” – tak rozpoczyna się
spektakl „Obok” Małego Teatru
Tańca, działający przy Rybnickim
Centrum Kultury.

Opera i ...Neapol
Ostatnim punktem programu Prezentacji

Kultury Włoskiej zorganizowanych w ub.
miesiącu przez Rybnickie Centrum Kultury był
koncert „Neapol, moja miłość”.

Spektakl „Obok” opowiada o marzeniach ...

Sprawcy taneczno–teatralnego „zamieszania” – autorki spektaklu Ewa
i Izabela Barskie oraz dyrektor RCK Adam Świerczyna.        Zdjęcia: s

Końcowy walc w wykonaniu solistów.                                                                                       Zdj.: r
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odnalazł muzykę
„Sonorus”„Sonorus”„Sonorus”„Sonorus”„Sonorus”

To jedyny festiwal promujący muzykę
dotąd zapomnianą, a do takiej należy na
pewno zaliczyć muzykę kościołów wschod-
nich. Cerkiewne brzmienie wymaga spe-
cjalnego zgrania męskich głosów i „Sono-
rus” takiemu zadaniu na pewno sprostał.
Szczególny aplauz publiczności zyskał ar-
tysta obdarzony pięknym, głębokim ba-
sem, on też wykonał najwięcej partii solo-
wych. Zespół zaprezentował dawną muzy-
kę cerkiewną, jej współczesną odmianę,
jaką możemy usłyszeć w czasie nabo-
żeństw, a także utwory inspirowane folk-
lorem. Występem oktetu „Sonorus”, w któ-
rego skład wchodzą soliści filharmonii i oper
lwowskich, Rybnik zadebiutował jako współ-
organizator Festiwalu Muzyki Odnalezionej.
Miejmy nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi...

(r)

Okazją do zmierzenia się  z tym niełatwym, ale
jakże przystającym do okoliczności dziełem, były
uroczystości związane z wejściem Polski do Unii
Europejskiej, ale także Święto Konstytucji 3 Maja.
Organizatorem koncertu było miasto wspólnie
z Towarzystwem Muzycznym im. Braci Szafran-
ków. Życząc tłumnie zgromadzonej w świątyni pu-
bliczności mocnych, artystycznych wrażeń, prezy-
dent Adam Fudali wyraził radość, że miasto dys-
ponuje potencjałem artystycznym pozwalającym
na podjęcie tak wielkiego przedsięwzięcia. Mu-
zyczne dzieło Beethovena i ideę jedności zawartą
w poetyckich strofach Schillera przybliżył obec-
nym Wacław Mickiewicz, przedstawiając rów-
nież wykonawców. Partie solowe z dużym zaan-
gażowaniem wykonali: Aleksandra Szafir (so-
pran), Magdalena Spytek (alt), Juliusz Ursyn
Niemcewicz (tenor) i Tadeusz Leśniczak (bas).
Rybnickim filharmonikom i solistom towarzyszy-
ły chóry: „Seraf” pod kierunkiem Krystyny Lu-
bos, „Bel Canto” z I LO przygotowany przez
Lidię Blazel–Marszolik, chór rybnickiej szkoły
muzycznej pod batutą Zyglindy Lampert – Ra-
szyńskiej oraz chór im. Juliusza Słowackiego
z Radlina–Biertułtów przygotowany przez Jerze-
go Michalskiego. Mimo, że z „Odą do radości”
jesteśmy już osłuchani z racji jej wyboru na hymn
zjednoczonej Europy, symfoniczne wykonanie IX
Symfonii jest dla orkiestry, a szczególnie dla ama-
torskich chórów, sporym wyzwaniem. I tu trzeba

pochylić czoło przed ogromną pracą, jaką chórzy-
ści pod kierunkiem swoich dyrygentów włożyli
w przygotowania do koncertu, by „Oda do rado-
ści” zabrzmiała z taką mocą i precyzją. A dodać
trzeba, że wysłuchaliśmy wykonania oryginalne-
go, w języku niemieckim. Całość „silną ręką” trzy-
mał maestro Mirosław J. Błaszczyk, prowadząc

prawie 200–osobowy zespół pewnie i z właściwą
sobie ekspresją. Publiczność podziękowała wyko-
nawcom długotrwałą owacją na stojąco, w efek-
cie czego wysłuchaliśmy porywającego finału raz
jeszcze, i jeszcze... Z reakcji M. Błaszczyka moż-
na się było domyślić, że i on docenił zaangażowa-
nie chórzystów i prowadzących chóry.

Gospodarz świątyni i proboszcz parafii św. Ja-
dwigi, ks. dziekan Franciszek Skórkiewicz po-
dziękował organizatorom za wybór kościoła na
Nowinach na miejsce tak znaczącego wydarzenia
artystycznego i historycznego zarazem. To było
naprawdę piękne ukoronowanie naszych integra-
cyjnych dążen...                                                   (r)

„Sonorus”„Sonorus”„Sonorus”„Sonorus”„Sonorus”Niezwykłych wrażeń artystycznych dostarczył
melomanom występ ukraińskiego oktetu „Sonorus”
w „starym” kościele Matki Boskiej Bolesnej, w ramach
organizowanego od lat 90. Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Odnalezionej.

Wszyscy ludzie będą braćmi...
Potężnie zabrzmiała „Oda do radości” wieńcząca IX Symfonię Beethovena,

wykonaną w kościele św. Jadwigi Śląskiej na Nowinach przez Filharmonię Rybnicką,
ponad stuosobowy chór oraz solistów pod batutą Mirosława J. Błaszczyka.

odnalazł muzykę

Zdj.: r

Dyrygent, orkiestra, chór i soliści włożyli w wykonanie IX symfonii wszystkie swoje umiejętności i siły...     Zdj.: r
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Koncert przyjaciółKoncert przyjaciółKoncert przyjaciółKoncert przyjaciółKoncert przyjaciół

W tym roku na scenie Teatru Ziemi Rybnic-
kiej obok gospodarzy wystąpiły chorwacki zespół
„Vencec” z Zagrzebia oraz „Halicka Veselka”
z ukraińskiego Iwanofrankiwska (d. Stanisławów).
Chorwatów „Przygoda” poznała w czasie zimowych
koncertów w Zagrzebiu, zaś zespół ukraiński na
festiwalu w Rumunii. Gdy tylko okazało się, że
pochodzi on z miasta, z którym Rybnik utrzymuje
partnerską współpracę, wiadomo było, że musi nas
odwiedzić.

Koncert miał jak zawsze świetną atmosferę, bo
fani „Przygody” są również fanami jej przyjaciół.
Na scenie aż kolorowo było od pięknych strojów,
a oba zespoły zaprezentowały w pieśniach i tań-
cach całe piękno ludowej tradycji swoich regionów.
W ciągu kilkudniowego pobytu goście z Chorwacji

i Ukrainy wystąpili jeszcze na festynie organizowa-
nym tradycyjnie 1 maja – w dniu parafialnego od-
pustu w kościele św. Józefa Robotnika w dzielnicy
Smolna, w Rudach i w Gorzycach oraz wzięli udział
w koncercie „Bawmy się z Europą”. W Urzędzie
Miasta młodzież wraz z opiekunami przyjął prezydent

Na scenie chorwacki zespół „Vencec”.                                                                                                      Zdj.: r

Laureatki I miejsca – trio skrzypcowe z Poznania, przewodniczący jury
M. Paderewski i dyrektor rybnickiej szkoły Romana Kuczera.               Zdj.: r

„Przygoda i przyjaciele” to cykl
koncertów, do udziału w których
rybnicki Zespół Tańca Ludowego
„Przygoda” zaprasza poznane w czasie
artystycznych wojaży zaprzyjaźnione
grupy folklorystyczne.

Adam Fudali, zapoznając się z historią zespołów
i miast, z których pochodzą. Goście otrzymali oko-
licznościowe upominki i zapewnienie, że będą u nas
zawsze mile widziani. Aktualnie w Stanisławowie
i innych ukraińskich miastach gości najmłodsza gru-
pa „Przygody” – „Małe literki”.                          (r)

Przesłuchania młodych kameralistówPrzesłuchania młodych kameralistówPrzesłuchania młodych kameralistówPrzesłuchania młodych kameralistówPrzesłuchania młodych kameralistów
Po raz pierwszy w swojej historii rybnicka szkoła muzyczna

miała okazję być gospodarzem ogólnopolskich przesłuchań
zespołów kameralnych szkół muzycznych I stopnia.
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Koncert przyjaciółKoncert przyjaciółKoncert przyjaciółKoncert przyjaciółKoncert przyjaciół

Było to oczywiście możliwe tylko dzięki nowej siedzibie z odpowiednimi warun-
kami, w tym salą koncertową nazwaną imieniem zmarłego dyrektora szkoły Euge-
niusza Stawarskiego. W przesłuchaniach wzięło udział 29 instrumentalnych ze-
społów kameralnych ze szkół całej Polski. Rybnik reprezentował duet skrzypcowy
Agata Francuz i Marta Plewka pod opieką artystyczną prof. Romany Kucze-
ry oraz duet wiolonczelowy pary bliźniąt Roksany i Mateusza Zembrzuskich –
uczniów prof. Leona Mielimąki – obu zespołom akompaniowała Ewa Marcol.
Tym razem rybniczanie musieli jeszcze uznać wyższość uczniów Poznańskiej Ogól-
nokształcącej Szkoły Muzycznej I st., której zespoły zdobyły trzy pierwsze miej-
sca. W organizację przesłuchań zaangażowany był Region Górnośląski Centrum
Edukacji Artystycznej i jego główny wizytator Danuta Podgórska.

W jury zasiadali profesorowie akademii muzycznych z Warszawy, Poznania, Byd-
goszczy i Krakowa, a także prof. L. Mielimąka, zaś jury przewodniczył dziekan
Wydziału Kameralistyki warszawskiej AM Maciej Paderewski. Był – jak mówił –

bardzo ciekaw Rybnika, a to ze względu na bliską
znajomość z Piotrem Palecznym, przyjacielem
z czasów studenckich. Szkoła na gościach zrobiła
duże wrażenie, co daje nadzieję, że będzie się
w niej odbywać więcej ogólnopolskich imprez, które
przyczynią się do promocji naszego miasta.          (r)
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Festyny, festyny...Festyny, festyny...Festyny, festyny...Festyny, festyny...Festyny, festyny...

Noc Świętojańska...Noc Świętojańska...Noc Świętojańska...Noc Świętojańska...Noc Świętojańska...
• Dom Kultury Chwałowice na wieczór sztuk

i sztuczek (7 maja) oraz na koncert tria akorde-
onowego „Motion Trio” (14 maja) – więcej
w następnym numerze.

• Polski Związek Katolicko–Społeczny, od-
dział w Rybniku, do udziału w loterii fantowej
w Gimnazjum nr 1 (9 maja).

• Dom Kultury Niewiadom i Powiatowa Sta-
cja Sanitarno–Epidemiologiczna na Niewia-
domską Promocję Zdrowia (15 maja).

• Laboratorium Nowoczesnych Technologii
Przemysłowych w Politechnice Śląskiej na
III Dni Ziemi, Wody i Powietrza (17–19 maja)
– więcej w następnym numerze.

• Gimnazjum nr 3 na Dzień Promocji Zdrowia
(18 maja).

• Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka
i Ruch” na koncert jubileuszowy (20 maja) –
więcej w następnym numerze.

• Szkoła Podstawowa nr 1 na „Olimpiadę z Ser-
cem” (21 maja) – więcej w następnym numerze.

• Regionalne Towarzystwo Oświaty zdrowot-
nej i Powiatowa Stacja Sanitarno–Epide-
miologiczna w Rybniku na cykl imprez w ra-
mach XI Rybnickich Dni Promocji Zdrowia (21
maja–23 maja) – więcej w następnym numerze.

 Studenci przybyli na Rynek w dwóch niewielkich ko-
rowodach, a w uroczystości przejęcia władzy wzięli udział
przedstawiciele władz Centrum Kształcenia Inżynie-
rów Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego
i Akademii Ekonomicznej, miasta i powiatu oraz samo-
rządu studenckiego. Po symbolicznym przekazaniu przez
prezydenta Adama Fudalego klucza do bram Rybnika,
goście życzyli studentom dobrej zabawy i jak mówił staro-
sta Damian Mrowiec (...) „leśmianowskiej burzy zmysłów
wszelakich”. Studenci zrewanżowali się ... indeksami i roz-
poczęli swoje świętowanie. Dwa dni upłynęły pod znakiem
konkursów, występów kabaretowych i muzycznych oraz
imprez studenckich.                                                       (S) W uroczystej inauguracji juwenaliów uczestniczyła nieliczna grupa żaków.                                    Zdj.: s

Na rybnickim Rynku rozpoczęły się kolejne już ju-
wenalia, kolejne z nielicznym niestety udziałem
głównych zainteresowanych, czyli studentów. Czy
była to wina wyłącznie kapryśnej aury? A może
w Rybniku nie ukształtowało się jeszcze środowisko
studenckie?

Ubiegłoroczne, „europejskie” korowody dziel-
nic były dowodem na niezwykłą inwencję samo-
rządowych działaczy dzielnicowych oraz miesz-
kańców, którzy spisali się na medal, promując
własna Małą Ojczyznę pod hasłami integracji eu-
ropejskiej. W tym roku przedstawiciele dzielnic
znów przemaszerują przez Rynek, a zapowiada
się barwne i atrakcyjne widowisko, gdyż hasło
brzmi „W Europie jednoczy nas sport”. Zachęca-
my wszystkich mieszkańców do stawienia się na
Rynku i oklaskiwania dzielnicowych ekip.

Rynek, sobota 26 czerwca, początek prze-
marszu, godz. 10.00.                                      (r)

Zaprosili nas...Zaprosili nas...Zaprosili nas...Zaprosili nas...Zaprosili nas...Zaprosili nas...Zaprosili nas...Zaprosili nas...Zaprosili nas...Zaprosili nas...

Sportowe korowody dzielnicSportowe korowody dzielnicSportowe korowody dzielnicSportowe korowody dzielnicSportowe korowody dzielnic

Na rybnickiej scenie obejrzymy współczesną  komedię Francisa
Vebera „Kolacja dla głupca” w wykonaniu  Teatru Ateneum z War-
szawy. Treścią sztuki jest konfrontacja życiowego niedołęgi i czło-
wieka sukcesu, co prowadzi do zaskakujących zwrotów akcji i za-
bawnych sytuacji. Mimo komediowej formy, spektakl skłania do głęb-
szej refleksji nad złożonością ludzkich charakterów. W roli bogate-
go wydawcy wystąpi Piotr Fronczewski, zaś nieudacznika – Krzysz-
tof Tyniec (na zdj. obok). Obok nich m. in. Marzena Trybała,
Marek Lewandowski, Tadeusz Borowski i in.

Teatr Ziemi Rybnickiej, czwartek 3 czerwca,
godz. 20.00, bilet w cenie 30 zł.

Rybnickie Centrum Kultury zaprasza

Teatr Ateneum na scenie TZR

ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej or-
ganizuje letni wypoczynek w ośrodku harcer-
skim w Wapienicy dla dzieci w wieku od 7 do 16
lat, nienależących do ZHP. Turnus 7–dniowy kosz-
tuje 230 zł, a 14–dniowy 450 zł. Dokładne infor-
macje można uzyskać w siedzibie Komendy Huf-
ca w Rybniku, ul. Kościuszki 17, tel. 42 21 984.

Festyny, festyny...Festyny, festyny...Festyny, festyny...Festyny, festyny...Festyny, festyny...

Stało się już tradycją, że rybniczanie witają lato
na świętojańskiej zabawie na Błoniach. Przygoto-
wano szereg festynowych oraz artystycznych atrak-
cji, w tym występ włoskiego piosenkarza Marco
Bocchino. Poszczególne dzielnice rywalizować
będą  w konkursie na najpiękniejszy wianek, od-
będzie się też szereg innych konkursów i zabaw.
Gwiazdą wieczoru będzie zespół „Wilki”.

Rybnickie Błonia, sobota 19 czerwca od godz.
14.00; występ „Wilków” zaplanowano na godz. 21.00.

...Paruszowiec–Piaski...Paruszowiec–Piaski...Paruszowiec–Piaski...Paruszowiec–Piaski...Paruszowiec–Piaski
Błonia będą też miejscem niedzielnego festy-

nu zorganizowanego przez Radę Dzielnicy Pa-
ruszowiec–Piaski. Zapowiada się atrakcyjny pro-
gram zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
Atrakcją artystyczną będzie występ zespołu „Whi-
sky River”. Błonia, 20 czerwca, od godz. 14.00;
„Whisky River” – godz. 19.00.

...Zamysłów...Zamysłów...Zamysłów...Zamysłów...Zamysłów
Rada Dzielnicy zaprasza w sobotę 19 czerwca

od godz. 15.00 wszystkich rybniczan, i nie tylko,
na integracyjny festyn pod hasłem „Zamysłów
w Europie” na terenie Szkoły Podstawowej nr 6.

Organizatorzy zapewniają udaną zabawę przy
dobrej muzyce i dodatkowe atrakcje: pokazy da-
lekowschodnich sztuk walki oraz wielką wystawę
myśliwskich trofeów.

...Maroko–Nowiny...Maroko–Nowiny...Maroko–Nowiny...Maroko–Nowiny...Maroko–Nowiny
Rada Dzielnicy Maroko–Nowiny oraz mia-

sto zapraszają 29 maja br. wszystkich mieszkań-
ców na Festyn Rodzinny na terenie Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych nr 3 przy ul. Orze-
powickiej. Zaprezentują się zespoły artystyczne
z placówek oświatowych, będzie wiele atrakcji dla
dzieci, w tym malowanie „buziek”, a gwiazdą
wieczoru będzie zespół „Gang Marcela”, któ-
ry wystąpi o godz. 18.00.

Wakacje w Wapienicy!!!Wakacje w Wapienicy!!!Wakacje w Wapienicy!!!Wakacje w Wapienicy!!!Wakacje w Wapienicy!!!
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Ekologicznie w szkołach...

 Ekologiczne „świętowanie” w G nr 7 rozpo-
częło się jeszcze przed „Dniem Ziemi”, a polega-
ło na porządkowaniu obejścia szkoły i przyległych
terenów. Posadzono nowe krzewy i drzewka oraz
ogłoszono dwa szkolne konkursy: na wiersz po-
święcony ochronie przyrody i plakat pod hasłem
„Szanujmy dary ziemi”. Rozstrzygnięcie obu kon-
kursów nastąpiło w „Dniu Ziemi”, w czasie które-
go zorganizowano także międzygimnazjalny kon-
kurs ekologiczny i debatę na temat „Ochrony śro-
dowiska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej”.
Zaprezentowano też rewię strojów ekologicznych
i przedstawienie dotyczące segregacji odpadów.
— Jesteśmy szkołą proekologiczną, uczymy mło-
dzież wrażliwości na piękno przyrody, zwracamy
uwagę na problemy ochrony środowiska. Młodzież
dba o zieleń, sadzi drzewka, prowadzi piękną
szkolną oranżerię, zaczęła badania w programie
„Kaskada”, jeździ na zajęcia biologiczne do Pała-
cu Młodzieży w Katowicach, na wycieczki nauko-
we oraz zbiera zużyte baterie – ostatnio 75 kilogra-
mów. Wszystkie odpady szkolne są segregowane —
mówi dyrektor placówki Krzysztof Zaik.

Nie była to jedyna akcja związana z „Dniem
Ziemi” w Boguszowicach. Do sprzątania okolic

targowiska i osiedlowego parku włączyli się rów-
nież uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 wspól-
nie ze Stowarzyszeniem „Aktywna Dzielnica”.
Akcja nosiła nazwę w „Poszukiwaniu blasków
i cieni Osiedla”, gdyż jak się
okazuje tych ostatnich
w Boguszowicach nie bra-
kuje. Mieszkańcy ul. Sztol-
niowej narzekali na śmiet-
nisko, które powstaje w re-
jonie przejścia nad torami.
Staraniem Rady Dzielnicy
teren został oczyszczony,
a po obu stronach przejścia
umieszczono dwa duże
1000 litrowe kubły z napi-
sem „Tu wrzuć śmieci!”.
Jednak przyniosło to sku-
tek odwrotny od zamie-
rzonego – nie zachęciło do
przestrzegania czystości,
ale do... dewastacji ku-
błów. Cóż, dobrze, że edu-
kacja proekologiczna za-
czyna się już w szkołach

Koszty organizacji pokryło po połowie miasto
poprzez przyznanie grantu oraz Rada Rodziców
kłokocińskiej szkoły. Konkurs promuje edukację
ekologiczną ze szczególnym uwzględnieniem zna-
czenia parków narodowych, obszarów chronio-
nych na terenie Rybnika i Śląska, a jest organi-
zowany w ramach
obchodów „Dnia
Ziemi”. W tym
roku zakończył on
Tydzień Ziemi,
w czasie którego
uczniowie szkoły
w Kłokocinie
przeprowadzil i
zbiórkę surowców
wtórnych, sprzą-
tali las, sadzili
drzewa i krzewy,
byli na wycieczce
e k o l o g i c z n e j ,
przeprowadzil i
konkurs plastycz-
ny, a także przy-
gotowali insceni-
zację dotyczącą

podstawowych. O tym jak jest to ważne pamię-
tają również nauczyciele i uczniowie Zespołu
Szkolno–Przedszkolnego nr 2, Gimnazjum
nr 12 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Spe-
cjalnej, którzy też włączyli się do obchodów
„Dnia Ziemi”  zorganizowanych przez DK
w Niewiadomiu . Uczniowie wzięli udział
w konkursie plastycznym i ekologicznym, hap-
peningu oraz sadzeniu krzewów.                   (S)

problemów ekologicznych, którą obejrzeli rów-
nież uczestnicy konkursu. A wzięło w nim udział
po 2 uczniów z 15 rybnickich szkół podstawo-
wych. Nie chcąc jednak odbierać laurów innym,
gospodarze szkoły, czyli uczniowie SP 19, nie byli
przez jury oceniani, dotąd bowiem to właśnie oni
bywali bezkonkurencyjni.

W pytaniach dotyczących parków narodowych,

szczególną uwagę zwrócono na Tatrzański Park
Narodowy, który przyjął w tym roku honorowy
patronat nad konkursem, zaopatrując uczestni-
ków konkursowych zmagań w materiały eduka-
cyjnymi oraz – w ramach akcji „Bezpieczne góry”
– informatory dotyczące bezpiecznej turystyki
i zachowania się w górach. Dodajmy, że ten te-
mat jest szczególnie bliski dyrektorowi szkoły
Michałowi Wieczorkowi, znanemu propagato-
rowi turystki, przede wszystkim górskiej, umieją-
cemu tę pasję zaszczepić uczniom.

Jak twierdzą organizatorzy, poziom konkursu
był wysoki, a do ustnego finału zakwalifikowało
się pięcioro uczniów. Laureatów wyłoniła dopie-
ro dogrywka, a końcowe wyniki okazały się nastę-
pujące: I miejsce – Izabella Polak (SP 18, opie-
kun Maria Stachowicz–Polak); II m. – Paulina
Hetman (SP 1, op. Elżbieta Oczkowicz); III m. –
Szymon Szymik (SP 20, op. Urszula Warzecka);
IV m. – Aleksandra Sowa (SP 18, op. M. Sta-
chowicz Polak) i V m. – Łukasz Kupiec (SP 3,
op. Krystyna Czerny). Nagrody, wśród których
były aparat fotograficzny, plecak turystyczny, pod-
świetlany globus oraz albumy wręczyła naczelnik
Wydziału Ekologii Urzędu Miasta Irena Kułach.
Pogratulowała ona uczestnikom konkursu wiedzy,
której pozazdrościć mogłoby im wielu dorosłych.

(r)

Jak co roku w Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach obchodzono Dzień Ziemi. Do
akcji włączyli się również uczniowie innej placówki z tej dzielnicy, ale nie tylko...

Ekologicznie w szkołach...

„Dzień Ziemi” w Gimnazjum nr 7.                                          Zdj. arch. szkoły

Podobnie jak w latach ubiegłych,
organizatorem i gospodarzem X
edycji konkursu ekologicznego
EKO – Rybnik 2004 była Szkoła
Podstawowa nr 19 w Rybniku–
Kłokocinie.

EKO–Rybnik po raz X

Laureaci konkursu wraz z opiekunami.                                                                      Zdj.: r

EKO–Rybnik po raz X
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JubilaciJubilaciJubilaciJubilaciJubilaci
jak złotojak złotojak złotojak złotojak złoto

Tradycyjnie z jubilatami spotkał się prezydent
Adam Fudali oraz kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego Maria Cwenar. Oprócz życzeń zdrowia
i wszelkiej pomyślności jubilaci odebrali przyzna-
ne przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniew-
skiego Medale za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie oraz upominki i kwiaty. Przy słodkim poczę-
stunku był czas na wspomnienia i wspólny śpiew
z zespołem „Gama”. Uroczystość odbyła się 29
kwietnia, a tego dnia w magistracie spotkała się
wyjątkowo liczna grupa jubilatów. 50–lecie poży-
cia świętowali: Maria i Henryk Jonderkowie,
Helena i Antoni Kuczerowie, Zofia i Alojzy
Pieterowie, Dorota i Zygmunt Raszczykowie,
Helena i Jan Byczkowie, Helena i Leon Szo-
pa, Helena i Leon Holonowie, Anna i Czesław
Burdowie, Maria i Eryk Skrzypcowie, Moni-
ka i Karol Stasiowie, Helena i Józef Pawliko-
wie, Gertruda i Szczepan Klimkowie, Kata-
rzyna i Piotr Sulewscy, Anna i Jan Kostęp-
scy, Krystyna i Leon Beniszowie, Cecylia
i Szczepan Kotyrbowie, Helena i Alfred Ku-
czerowie, Aniela i Wilhelm Grossowie, Maria
i Alfred Gatnarowie, Lidia i Jan Nosiadko-
wie, Michalina i Stanisław Bednorzowie,
Maria i Józef Reznerowie, Elżbieta i Erwin
Pisulowie, Elżbieta i Roman Paprotni, Doro-
ta i Stanisław Hudowie, Maria i Antoni Hosz-
kowie, Aniela i Jan Majnuszowie, Saloma
i Rajmund Kobiałkowie, Olga i Antoni Wie-
czorkowie.

Tekst i zdj.: (S)

Do przygotowania uroczystości włączyli się uczniowie klas
szóstych, którzy wcielili się w rolę listonoszy i osobiście wrę-
czyli zaproszenia ponad 100 najstarszym mieszkańcom dziel-
nicy. Seniorów witała piosenka „Witaj nam gościu mój miły,
Witaj nam, siądź obok nas” ułożona specjalnie na to spotkanie
przez uczniów, a najstarszym gościem był Bolesław Kotowicz,
który w tym roku będzie świętować swoje 90. urodziny. Smacz-
ny obiad, słodycze, kawa i ciasto, śpiew ze szkolnym chór-
kiem – tak upłynęło sędziwym gościom spotkanie, w organi-
zację którego zaangażowała się też Rada Dzielnicy. Dzień
serdeczności był tak udany, że już teraz seniorzy zapowie-
dzieli udział w kolejnej takiej imprezie.

JubilaciJubilaciJubilaciJubilaciJubilaci
jak złotojak złotojak złotojak złotojak złoto

Pół wieku temu rozpoczęła się
ich wspólna droga przez życie.
Teraz świętują swój złoty jubileusz.
Małżonkowie, którzy przeżyli
razem 50 lat spotkali się
w Urzędzie Miasta Rybnika.

W Szkole Podstawowej nr 28 w Kamieniu odbył
się kolejny Dzień Serdeczności dla miejscowych
seniorów.

Seniorzy wspólnie z uczniami SP nr 28 w Kamieniu, którzy włączyli się w organizację spotkania.
Zdj.: arch. SP nr 28

Witaj gościu miły...
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— Czy mógłby pan przybliżyć „rybnicki ślad”
w swoim  życiorysie?

— Jestem rybniczaninem z racji urodzenia i przeby-
wania w tym mieście aż do momentu podjęcia pracy
zawodowej.  Jednak moi rodzice ze Śląska nie pochodzą
– mama z okolic Włocławka, ojciec spod Lwowa. Jeśli
można wtrącić pewną dygresję – mama przyjechała do
ciotki zakonnicy, dyrektorki szkoły urszulańskiej, osoby
wykształconej, współpracowniczki Piłsudskiego i współ-
organizatorki Polskiej Organizacji Wojskowej oraz
ZHP. Jej siostra, również związana z Marszałkiem, oso-
ba świecka, obdarzona talentami artystycznymi, została
matką chrzestną M.S. „Batory” i jest pochowana na ryb-
nickim cmentarzu. Mówię o tym, bo jestem dumny
z tego epizodu w dziejach mojej rodziny. Wpłynęło
to również na mój stosunek do rzeczywistości. Dodam,

że znany z historii Rybnika Marian Rożański – działacz
powstańczy, tymczasowy burmistrz Rybnika w 1922 był
rodzonym bratem mojej prababki.

Lata spędzone w Rybniku był czasem mojej ak-
tywności w wielu dziedzinach. Chodziłem do szko-
ły muzycznej i choć pedagodzy dostrzegli ponoć u
mnie nawet ślady talentu pianistycznego, poprze-
stałem na szkole podstawowej, gdyż nie było we
mnie tak potrzebnej cierpliwości, by osiągnąć na
tym polu sukces. W II LO byłem przewodniczą-
cym samorządu szkolnego, grałem w kosza, w har-
cerstwie przeszedłem wszystkie szczeble aż do harc-
mistrza. Studia w Krakowie nie ograniczyły mojej
aktywności w Rybniku – zaangażowałem się w pra-
cę z dziećmi i młodzieżą i wspólnie z przyjaciółmi
zorganizowaliśmy w ramach klubu „K kwadrat”
setki imprez, w tym m.in. międzyszkolne turnieje
na masowa skalę. Byłem disc–jockeyem w studenc-
kim klubie „Ćwiek”, grałem w różnych zespołach,
w Krakowie występowałem w kabarecie i śpiewa-
łem studenckie piosenki itd. Chcę przez to powie-
dzieć, że polityki nie można się nauczyć – do tego

potrzebny jest określony charakter i temperament,
uwidaczniający się już w latach młodzieńczych.

Pierwszą pracę podjąłem w rybnickiej „Silesii”, bo
chciałem, jako socjolog, pracować wśród ludzi. Ale
wytrwałem tam tylko dwa miesiące... W końcu zdecy-
dowałem się na pracę w filii UŚl. w Cieszynie i z tym
miastem jestem związany do dziś...

— Od początku maja br. jest pan członkiem Rady
Światowej Organizacji Miast i Władz Lokalnych
z siedzibą w Paryżu. Jaka była pana droga z Cie-
szyna „do Europy” i czego możemy się spodziewać
po tej organizacji?

 — Zaczynałem od samorządu szczebla gminne-
go czyli funkcji pierwszego po zmianach ustrojowych
burmistrza Cieszyna. Ze względu na przygotowa-

nie zawodowe, szybko wszedłem do Związku Miast
Polskich, gdzie odpowiadałem za politykę między-
narodową. To z kolei spowodowało powierzenie mi
różnych funkcji w międzynarodowych stowarzysze-
niach samorządowych – m.in. w Radzie Gmin i Re-
gionów Europy byłem przez kilka lat zastępcą
V. Giscarda d’Estaing. Od dłuższego czasu trwały
kontakty między organizacjami europejskimi, a or-
ganizacjami światowymi, dotyczące m.in. stworze-
nia czegoś na kształt funkcjonującej od dawna Eu-
ropejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Wyzna-
czony przez Radę Europy, miałem okazję wystąpić
w Stambule z  propozycją stworzenia Światowej
Karty... Po wielu dyskusjach idea ta została przyjęta
i zaakceptowana przez ONZ. W Karcie jedną z głów-
nych zasad jest zasada subsydiarności czyli zasada
wykonywania zadań jak najbliżej obywatela. Cho-
dzi o to, by zbudować taki model zarządzania, który
spowoduje rozwiązywanie problemów natury spo-
łecznej czy gospodarczej na jak najniższym szczeblu
władzy. Ponieważ działam w tym środowisku od
dawna i sam optowałem za stworzeniem takiej or-

ganizacji, w sposób dosyć naturalny zostałem przez
polski samorząd zaproponowany do jej władz.
W takich momentach nic nie dzieje się przypadko-
wo, trzeba po prostu być w daną sprawę zaangażo-
wanym... Ta funkcja jest uhonorowaniem mojej do-
tychczasowej międzynarodowej aktywności. Nato-
miast jeżeli wszedłbym do Parlamentu Europejskie-
go, mandat samorządowy automatycznie wygasa.

— Rozumiem, że jest pan zdecydowany zamienić
funkcje samorządowe na mandat eurodeputowanego?

— Tak, oczywiście. Jest o to kwestia odpowiedzi
na pytanie, gdzie będę bardziej przydatny. Za kilka
dni są wybory do Kongresu Władz Lokalnych i Re-
gionalnych Rady Europy, gdzie mógłbym być jed-
nym z kandydatów na prezydenta tzw. Izby Regio-
nów i oczywiście z kandydowania zrezygnowałem.
Może się okazać, że przegram wybory europejskie,
ale życie jest sztuką wyborów i ja takiego wyboru
dokonałem. Teraz cały mój czas poświęcam Parla-
mentowi Europejskiemu. Wybór ten jest również
związany z moją profesją – sprawami europejskimi

zajmuję się zawodowo i myślę, że wiedzę i doświad-
czenie będę mógł wykorzystywać bądź jako parla-
mentarzysta, bądź jako ekspert. Gdybym się dostał
do Parlamentu Europejskiego, chciałbym pracować
w komisji polityki regionalnej i zajmować się spra-
wami, na których się znam: kwestiami samorządo-
wymi, regionalnymi, funduszami strukturalnymi.

— Dzięki udanym zabiegom o środki finansowe
z programu ISPA, europejskie struktury i procedu-
ry nie są dla rybnickiego samorządu zupełną „białą
plamą”. Czy i jak miasto mogłoby skorzystać na
ewentualnej obecności  w Parlamencie Europejskim
osoby „stąd”?

— Nie chciałbym wykonywać działań czysto wy-
borczych, kiedy to obiecuje się wyborcom dbanie o
ich interesy po wejściu do danego gremium. To do-
brze brzmi, ale pojawia się pytanie, czy na cokol-
wiek się przekłada, nie będę więc składał pustych
obietnic. Natomiast faktem jest, że w Parlamencie
Europejskim odbywają się prace nad różnymi akta-
mi prawnymi, które w skutkach będą dotykać np.
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Mieszka z żoną rybniczanką, synem i córką w Cieszynie.

Samorząd strategów
Rozmowa z Janem Olbrychtem

Jan Olbrycht w towarzystwie prezydenta Adama Fudalego na rybnickim Rynku.                          Zdj.: K. Jaroch
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Rybnika. Znając więc specyfikę Śląska i wiedząc
dobrze, jakie rozwiązania są dla naszego regionu
korzystne czy niekorzystne, mógłbym działać na
rzecz takich rozwiązań, które ostatecznie Śląskowi
pomogą. I może nie padać nazwa Śląsk czy Rybnik,
ale ja muszę wiedzieć czy dana sprawa nas dotyczy
i jakie rozwiązania przyniosą korzyści lub nie. Po
drugie, obecność parlamentarzysty może działać jak
„system wczesnego ostrzegania” – możemy wiedzieć
pół roku, rok czy półtora wcześniej, że kroi się jakaś
inicjatywa, także finansowa w wybranych częściach
budżetu i miasto będzie miało czas, by się do niej
przygotować. Nie można też lekceważyć tego co
dzieje się wokół Parlamentu – tam się  rozmawia
z ludźmi, nawiązuje kontakty itd. A wracając do pro-
gramu ISPA i realizowanego projektu kanalizacji i
innych przedsięwzięć, jak kampus – dzięki temu na
mapie Śląska Rybnik jest postrzegany jako miasto
aktywne i dynamiczne. Trzeba było je znać tak ja
dawniej, by te zmiany dostrzec. Jest też miastem
wyższych uczelni, a kampus jest pomysłem nowa-
torskim, przynoszącym prestiż miastu i ewidentnym
sukcesem, do czego, nie ukrywam, też się przyczy-
niłem... A jest sukcesem dlatego, że kilka środowisk
wystąpiło razem, obierając jeden kierunek. Podob-
nie jest i będzie z pozyskiwaniem unijnych środków
na różne zadania, np. drogi. Najważniejsza będzie
praca wykonana w kraju: uzgodnienia między gmi-
nami, wyjaśnienie spraw własnościowych, wspólny
projekt i wniosek czyli jedna polityka, a pieniądze
europejskie znajdą się w zasięgu ręki. Prowadzenie
wielkich projektów oraz ich rozliczanie, choćby ta-
kich jak rybnicka kanalizacja z ISPY, jest przedsię-
wzięciem niezwykle skomplikowanym. W grę
wchodzą ogromne pieniądze, a UE jest wręcz prze-
czulona, by nie zostały one zmarnotrawione, bądź
by nie pojawiła się korupcja. Stąd też te bardzo skom-
plikowane procedury. Tu pojawia się jeszcze jeden
problem, czyli środki na wkład własny. Ja uważam,
że pieniądze w systemie są – np. w Funduszu Ochro-
ny Środowiska, który idzie w setki milionów zł rocz-
nie. Dziś jest to parabank udzielający pożyczek lub
rozdający pieniądze, instytucja bardzo upolitycznio-
na. Moim zdaniem pieniądze te powinny znaleźć się
w budżecie regionalnym, a będą wtedy odpowied-
nio zarządzane i kontrolowane przez sejmik woje-
wódzki i wykorzystywane jako środki własne.

— Jak pan ocenia wiedzę o UE przeciętnego Polaka?
— „Europa jest prosta” – tak brzmi moje hasło

wyborcze i chciałbym, by ta prawda dotarła do na-
szego społeczeństwa. Póki co, na licznych spotkaniach
z ludźmi obserwuję ogromny głód informacji. Ludzie
chcą wiedzieć, co ich czeka, a brak wiedzy rodzi oba-
wy i frustracje. Ale jak mogą zrozumieć Europę bez
wiedzy obywatelskiej o własnym kraju? Im bardziej
wchodzimy w system europejski, tym bardziej musi-
my rozumieć system polski. Musimy znać nasze pra-
wa jako obywateli, pojęcie społeczeństwa i aktywno-
ści obywatelskiej, strukturę podstawowych władz pu-
blicznych, relacje między przedstawicielami władzy a
mieszkańcami itd. Brak jest systemu edukacji, a w
konsekwencji wiedzy o społeczeństwie, która budo-
wałaby zrozumienie systemu. Podobnie jest z wiedzą
o Unii – jest skromna. Ale np. młodzi ludzie zainte-
resowani wyjazdem do pracy lub rolnicy starający się
o dopłaty bezpośrednie – szybko się uczą. Czyli wie-
dza jest większa w sferach bezpośredniego zaintere-

sowania i to jest pozytywne. Ważne jest również, by
język informacji był prosty, by unikać „nowomowy”
stosowanej w unijnych strukturach. W swojej kam-
panii wyborczej wykorzystuję każdą chwilę, by wyja-
śniać, tłumaczyć, odpowiadać na pytania. Ludzi inte-
resowało, czy celnicy naprawdę zejdą z granicy, teraz
pytają o ruch cen i czy istnieje relacja między ceną
benzyny, a naszym wejściem do Unii itp.

Paradoksalnie – wejście do UE pozwoli nam z lep-
szej perspektywy spojrzeć na Polskę, także w kontek-
ście zrozumienia na czym polega nasza polskość.

— Wspomniał pan o społeczeństwie obywatelskim.
Jaką widzi pan rolę organizacji pozarządowych
w jego budowie?

— Dziękuję za to pytanie, bo społeczeństwo oby-
watelskie jest moją fascynacją od dawna. Kiedy by-
łem burmistrzem Cieszyna pojechałem na zapropo-
nowane przez ambasadora Stanów Zjednoczonych
szkolenie dotyczące wolontariatu do USA. Tam
zostałem „zarażony” społeczeństwem obywatelskim
i możliwościami, jakie w nim tkwią. Zacząłem bu-
dować pierwszy w Polsce system współpracy mię-
dzy organizacjami pozarządowymi i animować dzia-
łania integracyjne, choć dla władzy silna organiza-
cja jest trudnym partnerem. Moim zdaniem rola
społeczeństwa obywatelskiego jest absolutnie klu-
czowa. Wspieranie organizacji pozarządowych przez
samorząd jest korzystne, bo aktywizuje obywateli,
którzy podejmują różne działania chętnie i z wła-
snej woli. Ale na świecie nikt nie pracuje bezintere-
sownie na rzecz innych w tym prostym rozumieniu
„za darmo” – wolontariusze pracują za prestiż, sza-
cunek i uznanie. Czeka nas wypracowanie takiego
systemu, w którym będziemy dostrzegali i doceniali
ludzi, którzy pracują w organizacjach pozarządo-
wych. Na Zachodzie społeczeństwa obywatelskie
są wielką siłą, a mnie nie trzeba do tej idei przeko-
nywać. Sam zachęcałem różne środowiska, by się
zorganizowały. Przychodzącym po pomoc niepełno-
sprawnym, zrzeszonym w kilku stowarzyszeniach
w Cieszynie, namawiałem do utworzenia jednej,
ale z większą siłą przebicia i perswazji w kontaktach
z władzą. Warto jednak pamiętać, że samorząd nie
jest „społeczeństwem obywatelskim” – jest władzą
publiczną z wyboru, mającą do dyspozycji admini-
strację publiczną, zaś społeczeństwo obywatelskie
jest wynikiem samoorganizacji, spontaniczności,
dobrowolności itd. I te dwa światy powinny współ-
pracować, ale nie mogą się przenikać...

— Jakie konsekwencje przyniesie samorządom
wejście do Unii Europejskiej?

— W mojej ocenie nie jest najważniejszy problem
funduszy europejskich i odpowiedź na pytanie „ile
możemy na tym zarobić?”, które pada zresztą  często
na spotkaniach z samorządowcami. Najważniejszy jest
fakt, że samorząd wchodzi w zupełnie inną sferę dzia-
łań, powiedziałbym – na wyższy szczebel rozwoju.
Przede wszystkim wchodzi w nowe, unijne prawodaw-
stwo – tu przykładem jest zobowiązanie państw unij-
nych do zorganizowania na obszarze kraju jednostek
statystycznych. Muszę przy okazji zdementować opi-
nie rozpowszechniane przez niektóre środowiska
polityczne, jakoby UE narzucała w związku z tym
nowy podział Polski – to nieprawda. Statystyczne
połączenie Śląska i Małopolski, co uważam za po-
mysł kuriozalny, jest pomysłem rządu polskiego.

I kolejne nowości prawodawcze dotykające samorzą-
du: prawo wyborcze od 2006 r. dla wszystkich bez
względu na obywatelstwo; samorząd jako pracodaw-
ca, którego obowiązują reguły europejskiego prawa
pracy; kwestia usług publicznych, tworzenia przed-
siębiorstw komunalnych i pomoc dla nich – aktual-
nie trwa dyskusja na ewentualnym urynkowieniem
tych usług; kwestia zasad pomocy publicznej i part-
nerstwa publiczno–prywatnego bardzo precyzyjnie
uregulowanego itd. I rzecz najważniejsza – samo-
rząd terytorialny wchodzi w czas, kiedy niezbędne
jest nie tylko administrowanie, ale tzw. zarządzanie
publiczne. Potrzebni będą fachowcy, którzy myślą
strategicznie, planują na kilka lat, potrafią np. od-
czytać studium wykonalności, niezbędni będą ana-
litycy bankowi, ludzie, którzy potrafią wyprzedzają-
co oceniać skutki pewnych przedsięwzięć i monito-
rować ich przebieg. To nowe umiejętności, jakie już
niedługo będą wymagane w samorządności. Podzie-
lam pogląd, że jeżeli polski samorząd terytorialny
na wszystkich szczeblach chce z tego wyjść obronną
ręką, musi zacząć traktować wszystkie swoje działa-
nia tak, jakby to były projekty pod fundusze euro-
pejskie czyli z dokładnym przewidywaniem, strate-
gicznym myśleniem, ze studium wykonalności, pre-
cyzyjnie, terminowo i zgodnie ze standardami.
Stwierdzenia „jakoś to będzie; jakoś to załatwimy;
jakoś to przepchniemy”, muszą zniknąć ze słowni-
ka. Ci, którzy to zrozumieją – wygrają. Wybrany pre-
zydent czy burmistrz mający za sobą zaplecze poli-
tyczne będzie musiał wziąć na siebie odpowiedzial-
ność za wybór przedstawionych przez fachowców
opcji oraz za podjęcie decyzji. Z doświadczeń innych
państw, członków Unii od dawna, najważniejszym
zadaniem po wejściu w unijne struktury było polep-
szenie jakości zarządzania. Jednym zdaniem – nad-
chodzi era samorządu fachowców i strategów.

Nikt w Komisji Europejskiej nie będzie wywierał
nacisku na Polskę, by zmieniać strukturę administra-
cji – np. podwójny szczebel wojewódzki – ale będą
żądali efektywności. Może się okazać, że zbyt scen-
tralizowany system jest po prostu nieefektywny.
To się okaże już niedługo, przy funduszach struktu-
ralnych, które przez najbliższe trzy lata będą zarzą-
dzane i rozliczane tylko i wyłącznie przez ministrów.
W efekcie system taki może okazać się niewydolny.
I niepokoi recentralizacja, bo dotąd w UE Polska była
uważana za państwo o dobrze zbudowanym samo-
rządzie, szczególnie lokalnym i tu nie musimy mieć
kompleksów. Ale reformy są niedokończone, a pro-
ces decentralizacji jest wyhamowywany. Trzeba so-
bie uświadomić, że to niedobry kierunek i odpowie-
dzieć na pytanie czego właściwie chcemy w Polsce.
Unia za nas nie wzmocni samorządu, natomiast za
chwilę nas rozliczą. Ja nie kocham samorządu „za to,
że jest”, ale dlatego, że decentralizacja jest skutecz-
na. I tej skuteczności i efektywności będzie wymagać
Unia, pozostawiając nam wewnętrzną strukturę za-
rządzania. Polityczne hasło „Europa regionów” na-
leży do przeszłości, a partnerem dla UE jest rząd. Dla
rządu natomiast decentralizacja i silne regiony są
korzystne – raczej więc „Europa z regionami”. Wbrew
różnym dyskusjom, ja jestem pewny, że Unia Euro-
pejska wzmocni naszą państwowość, wyjdzie również
na zdrowie samorządom.

— Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiała: Wiesława Różańska
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Towarzystwo Śpiewu „Słowiczek”, bo tak brzmi
pełna nazwa chóru mieszanego, powstało w maju
1919 roku. O bogatej historii zespołu – latach
międzywojennych i powojennych opowiedział
w czasie uroczystej akademii chórzysta Jerzy
Brzezinka. Przypomniał o pierwszym sztandarze,
który zaginął w czasie II wojny światowej i kolej-

nym ufundowanym w 1991 r. oraz o działających
przy chórze sekcjach instrumentalnej i teatralnej,
której ostatnie przedstawienie odbyło się w 1959
r. Chór ma na swym koncie występy w Polskim
Radio, udział w festiwalach i konkursach, koncerty
poza granicami kraju – w Czechach i Austrii, wy-
stępy charytatywne oraz laury śpiewacze, m.in.

złote i brązowe honorowe odznaki Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr, Złotą Odznakę Za-
służony dla Rybnika oraz Dyplom Honorowy
Ministra Kultury i Sztuki.

Uroczystości związane z jubileuszem 85–lecia
rozpoczęły się w Popielowie od złożenia wieńca
na płycie Pomnika Powstańców Śląskich i mszy
dziękczynnej w intencji chóru w kościele pod
wezw. Trójcy Przenajświętszej w Popielowie. Na-
stępnie w remizie OSP odbyła się uroczysta aka-
demia połączona z koncertem chóru. Wręczono
również okolicznościowe odznaczenia, dyplomy
i puchary.

Chór liczy 38 członków, ale stale śpiewają w nim
34 osoby. Są to głównie mieszkańcy Popielowa,
choć nie brakuje chórzystów zza miedzy, czyli są-
siedniego Radziejowa. Od kilku lat w „Słowicz-
ku” wokalne szlify zdobywają dzieci, choć jak
mówi obecna dyrygentka chóru Barbara Kon-
drot, najmłodszych głosów wciąż brakuje. B. Kon-
drot, która przy pulpicie dyrygenckim zastępuje
Anetę Kozielską, prowadziła chór już w latach
1993–1998, a obecnie przygotowuje zespół do ju-
bileuszowych obchodów. Repertuar chóru to za-
równo utwory sakralne, jak i świeckie.

Zaproszeni na uroczystość goście, wśród któ-
rych byli m.in. przedstawiciele rad dzielnic, para-
fii i zaprzyjaźnionych chórów, złożyli na ręce pre-
zesa Leona Rybki, życzenia wszelkiej pomyślno-
ści. My również dołączamy się do usłyszanych tego
dnia życzeń – „Śpiewajcie nadal Bogu na chwałę,
a ludziom na pociechę”.

(S)

Każdy zespół tworzyły trzy osoby, których zadaniem było wykonanie czynności ra-
towniczych w trzech wylosowanych, symulowanych sytuacjach. Rybniczanie, pokonu-
jąc 29 drużyn czeskich i słowackich, odnieśli zdecydowane zwycięstwo, wykazując się
ogromną wiedzą, umiejętnościami i opanowaniem w sytuacjach zagrożenia życia po-
szkodowanego – wartościami niezbędnymi w udzielaniu pierwszej pomocy. W skład
rybnickiej drużyny wchodzili: Magdalena Pęcak (wydział pielęgniarski MSZ), oraz
Karol Kucharczyk i Łukasz Olszewski (wydział ratownictwa medycznego MSZ),

którzy przygoto-
wywali się pod kie-
runkiem Agniesz-
ki Ostrowskiej.
W nagrodę zwy-
cięzcy otrzymali
puchar, dyplomy,
aparaty fotogra-
ficzne, podręczni-
ki i płyty do nauki
języka angielskie-
go oraz mnóstwo
słodyczy.

Obchodzący 85–lecie swojego istnienia chór „Słowiczek” podczas jubileuszowego koncertu.                      Zdj.: s

Chór „Słowiczek” w Popielowie obchodzi w tym roku 85–lecie swojego
istnienia. Z tej okazji 9 maja odbyły się jubileuszowe uroczystości.

Tak walczą
zwycięzcy...

Zdj.: arch. MSZ

Słuchacze rybnickiego Medycznego Studium Zawodowego w Rybniku
zostali zwycięzcami IX Międzynarodowego Konkursu Pierwszej
Pomocy, który odbył się na początku maja w Brnie.

SP 1  jest pierwszą rybnicką szkołą, która uzyskała taki cer-
tyfikat. Został on zatwierdzony przez śląskiego kuratora oświa-
ty, wojewódzkiego koordynatora SzPZ oraz władze wojewódz-
kie. Zgodnie z założeniami Europejskiej Sieci Szkół Promują-
cych Zdrowie (SzPZ), nadrzędnym celem  szkoły jest propa-
gowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów oraz jej pracow-
ników, a także promowanie tej idei na zewnątrz. Nie ma re-
cepty na uzyskanie tytułu Szkoły Promującej Zdrowie. SP nr 1
zapoczątkowała w Rybniku ideę klas integracyjnych, ukierun-
kowanych na indywidualne potrzeby dzieci, z poszanowaniem

ich odmienności. Projekt przyczynił
się do podjęcia wielu inicjatyw: po-
wstały koła zainteresowań, zaczęła
działać Spółdzielnia Uczniowska
„Maciuś I” i sklepik uczniowski, od-
były się konkursy oraz szkolenia do-
tyczące bezpieczeństwa, higieny,
zdrowego stylu życia i radzenia sobie
ze stresem. Podczas realizacji projek-
tu wykorzystywano metody aktywizu-
jące oraz potencjał tkwiący
w uczniach, dzięki czemu mieli oni
okazję do doskonałej zabawy.

W Szkole Podstawowej nr 1 odbył się Konkurs
Komunikacyjno–Zdrowotny klas I–III, podczas
którego na ręce dyrektora Zdzisława Plisza
przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Metodyczno–
Edukacyjnego „Metis” w Katowicach, przekazali
Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Sukces „jedynki”
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Śmierć przyszła wiosną...*

Inicjatorem upamiętnienia ich tragicznej śmier-
ci na „nieludzkiej ziemi” była rybnicka Rodzina
Katyńska, której finansowego wsparcia dla reali-
zacji tego przedsię-
wzięcia udzieliło mia-
sto. Rodzina Katyńska
w Rybniku od kilku lat
czyni starania, by losy
ofiar Golgoty Wscho-
du i historia mordu Po-
laków przez NKWD
w Katyniu, Starobiel-
sku, Ostaszkowie i in. miejscowo-
ściach, nie zostały zapomniane. Tablica
upamiętniająca te wydarzenia pojawiła
się na monumencie na komunalnym
cmentarzu, płaskorzeźba Matki Boskiej
Katyńskiej oraz ziemia z miejsc kaźni
umieszczona została w bazylice św. Anto-
niego, tam również w kwietniu – Miesiącu
Pamięci Narodowej –
odprawiane są msze
za pomordowanych na
Wschodzie, w Mu-
zeum mają miejsce
okolicznościowe „wieczory katyńskie” z udziałem
młodzieży. Dobre kontakty działaczy Rodziny Ka-
tyńskiej z placówkami kulturalnymi i edukacyjny-
mi i ich wspólny wysiłek dla ocalenia pamięci o
przeszłości, przynoszą efekty w postaci większej
świadomości historycznej i przyczyniają się do po-
czucia narodowej tożsamości – wartości nie do
przecenienia w dobie jednoczącej się Europy.

Uroczystość w Gimnazjum nr 1 otrzymała godną
wydarzenia oprawę. Tablicę poświęcił duszpasterz

akademicki ks. Michał Anderko, a jej odsłonię-
cia dokonali wspólnie prezydent Adam Fudali
i przedstawicielka Rodziny Katyńskiej Krystyna
Lelowicz. Prezydent podzielił się osobistą refleksją
z pobytu w latach 80. w Rzymie, gdzie w kościele
tytularnym prymasa Polski dostrzegł tablice z na-
zwiskami pomordowanych na Wschodzie. Dopie-
ro wtedy prawda ta, głęboko skrywana przez ów-
czesne władze, dotarła do niego w całości. — Go-
ście z francuskiego Saint Vallier, których niedawno
gościłem, po powrocie z Oświęcimia powiedzieli, że
obóz zagłady to cząstka historii Europy. Taką cząstką
jest również Katyń...Wśród zaproszonych na uro-

czystość byli również
zastępca prezydenta
Jerzy Frelich, starosta
Damian Mrowiec,
przedstawiciele Mu-
zeum oraz Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki
Publicznej, rybnickiej
policji, jednostki straży
granicznej z Raciborza,
środowisk kombatanc-
kich, a także rodziny

trzech upamiętnionych na tablicy nauczycieli. Gim-
nazjalna młodzież wystąpiła z programem arty-
stycznym – z fragmentów wspomnień i relacji, au-
tentycznych listów i poetyckich strof wyłonił się
obraz zbrodni, która wstrząsa nami do dziś. Jak
mówi poeta – „...drzewa długo szumiały by wykrzy-
czeć tę zbrodnię”.                                                 (r)

Jan SkoczeńJan SkoczeńJan SkoczeńJan SkoczeńJan Skoczeń (ur. w 1902 r. w Starym Sączu) – uczestnik

wojny w 1920 r., ukończył seminarium nauczycielskie. Pierwszą

posadę nauczycielską otrzymał w Boguszowicach w 1922 roku,

gdzie organizował kursy j. polskiego dla dyrekcji i urzędników „Szy-

bów Jankowice”. Od 1927 roku związany ze szkołami rybnickimi,

w tym ze Szkołą Powszechną nr 1 przy ul. Cmentarnej. Jednocze-

śnie bardzo zaangażował się w ruch śpiewaczy – prowadził kilka

rybnickich chórów, w tym „Serafa”, a także chóry szkolne. Nale-

żał do wielu organizacji społecznych, a od najmłodszych lat do

Towarzystwa „Sokół”. Pracując, w latach 1936-1938 studiował

w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej. Po jego ukoń-

czeniu został z Rybnika przeniesiony do Hajduk Wielkich. Był żonaty

z Marią Potyką z Paruszowca, a świadkami na ślubie byli niepod-

ległościowy działacz Maksymilian Basista oraz kierownik SP nr 1

Antoni Janik. We wrześniu 1939 roku został internowany w obozie

w Kozielsku. Podczas ekshumacji grobów w Katyniu w 1943 roku

jego zwłoki zostały zidentyfikowane i w wykazie ofiar są oznaczo-

ne numerem 1745. Znaleziono przy nim m.in. notatnik.

Antoni JanikAntoni JanikAntoni JanikAntoni JanikAntoni Janik     (ur. w 1892 r. w Wędryni na Zaolziu ) – uczył

się tam w gimnazjum polskim, zdał egzamin dyplomowy na na-

uczyciela szkół powszechnych. W czasie I Wojny Światowej służył

w wojsku austriackim. Na początku lat 20. był nauczycielem

w Jejkowicach, a potem pełnił funkcję kierownika Szkoły Po-

wszechnej nr 1 w Rybniku. Pod jego kierownictwem uchodziła

wśród innych za szkołę o najwyższym poziomie. Zmobilizowany

w 1939 roku uczestniczył w Kampanii Wrześniowej. Brak jest

szczegółów jego uwięzienia w Kozielsku. Zginął w Katyniu ok.

16 kwietnia 1940 roku. Został zidentyfikowany, w momencie

śmierci miał przy sobie dowód osobisty i różaniec.

Alojzy BorgowiecAlojzy BorgowiecAlojzy BorgowiecAlojzy BorgowiecAlojzy Borgowiec     (ur. w 1899 r. w Świętochłowicach) –

w 1914 roku wstąpił do seminarium nauczycielskiego w Racibo-

rzu. W 1917 roku powołany został do niemieckiego wojska, zaś po

zwolnieniu w 1919 roku zajął się działalnością niepodległościową.

Należał do „Sokoła”, wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej,

brał udział w Powstaniach Śląskich, wsławiając się wyjątkową

odwagą. Po włączeniu Śląska do Macierzy kontynuował nauką

w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Bydgoszczy. Był

nauczycielem w Szkole Powszechnej nr 1 w Rybniku, działał

w wielu organizacjach narodowych, był zastępcą komendanta Po-

wiatowego Związku Powstańców Polskich. Brał udział w Kampa-

nii Wrześniowej. Brak jest szczegółów co do okoliczności uwię-

zienia. Zginął w Katyniu na początku kwietnia 1940 r.

Śmierć przyszła wiosną...*
Mury jednej z najstarszych rybnickich szkół, dziś siedziby Gimnazjum nr 1,

słyszały niejedno – tu odbijały się echem wszystkie wydarzenia na przestrzeni
wielu dziesiątków lat, teraz Historia wróciła... W szkolnym korytarzu zawisła
tablica poświęcona pamięci trzech nauczycieli zamordowanych w Katyniu –
Antoniego Janika, Alojzego Borgowca i Jana Skoczenia.

Świadczy o tym konferencja popularnonaukowa pt. „Armia Krajowa i konspiracja
poakowska na Ziemi Rybnickiej 1942–1947”, którą zorganizowano w Powiatowej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy współpracy Biura Edukacji Publicznej kato-
wickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, rybnickiego Muzeum i miasta.
Dr Bogdan Kloch udowodnił, jak bogatym źródłem historycznej wiedzy są znajdujące
się w zbiorach Muzeum materiały zdyskredytowanego i rozwiązanego Związku Bojow-
ników o Wolność i Demokrację. Adam Dziuba z oddziału IPN w Katowicach omówił
poakowskie podziemie w powiecie rybnickim w latach 1945–47 oraz przedstawił zaso-
by archiwum Rybnickiego Inspektoratu Armii Krajowej. Obrazu powojennej rzeczywi-
stości dopełniły sylwetki inspektorów rybnickiego AK w prelekcji Tomasza Milera,
również z katowickiego IPN. Prokurator Tomasz Rojek z IPN we Wrocławiu uchylił
tajemnicy śledztwa w sprawie zabójstwa rybnickiego inspektora AK Pawła Cierpioła.
Dodatkowym źródłem wiedzy o dziejach AK na Ziemi Rybnickiej stały się dokumenty
inspektoratu, które nie tak dawno trafiły do katowickiego oddziału IPN.

Na wstępie konferencji dyrektor oddziału IPN w Katowicach Andrzej Sikora prze-
kazał wiceprezydentowi Rybnika Jerzemu Frelichowi (na zdj.) kasetę z dokumental-
nym filmem o deportacji Górnoślązaków do ZSRR po 1945 roku.                              (r)

* Tytuł i biogramy na zaczerpnięto z książki
Jana Delowicza „Śmierć przyszła wiosną”

Konferencja popularnonaukowaKonferencja popularnonaukowaKonferencja popularnonaukowaKonferencja popularnonaukowaKonferencja popularnonaukowa

AK i konspiracja na Ziemi RybnickiejAK i konspiracja na Ziemi RybnickiejAK i konspiracja na Ziemi RybnickiejAK i konspiracja na Ziemi RybnickiejAK i konspiracja na Ziemi Rybnickiej

Odsłonięcia tablicy doko-
nali prezydent Adam Fu-
dali oraz Krystyna Lelo-
wicz z Rodziny Katyńskiej.

Zdj.: r

Temat Inspektoratu Armii Krajowej Ziemi Rybnickiej
podjął przed kilku laty zmarły niedawno Mieczysław Brzost,
a praca ta i wydana książka przyczyniła się do przyznania
autorowi pierwszego tytułu Honorowego Obywatela
Rybnika. Okazało się, że nawet ta obszerna publikacja
tematu nie wyczerpała.
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Paweł Ehrlich (1854–1915) – Nagroda No-
bla z medycyny w 1908 roku

Urodził się w kupieckiej rodzinie żydowskiej
w Strzelinie, około 40 km od Wrocławia. Uczył
się w Strzelinie, później we wrocławskim gimna-
zjum, a następnie w uniwersytetach we Wrocła-
wiu, Strasburgu, Fryburgu, Lipsku i Berlinie. Na-
stępnie rozpoczął badania i wykłady w Berlinie
i Frankfurcie nad Menem. O przyznaniu mu Na-
grody Nobla oraz wielu innych niemieckich i mię-
dzynarodowych nagród zdecydowały jego bada-
nia nad odpornością organizmu.

Gerhart Hauptmann (1862–1946) – Nagro-
da Nobla z literatury w 1912 roku

Urodził się w luterańskiej rodzinie niemieckich
hotelarzy w Szczawnie–Zdroju koło Wałbrzycha.
Nieco skandalizującą sławę i pieniądze przynio-
sły mu, osadzone w realiach dolnośląskich, dra-
maty „Przed wschodem słońca” i „Tkacze”.
Hauptmann zakochany był w dolnośląskich kra-
jobrazach i mieszkał w Szklarskiej Porębie, a tak-
że w Jagniątkowie koło Jeleniej Góry, gdzie miał
wspaniałą willę.

W latach Powstań Śląskich Hauptmann czyn-
nie działał na rzecz pozostawienia Śląska w Niem-
czech, później zaś skompromitował się popiera-
jąc rządy Hitlera.

Fryderyk Haber (1868–1934) – Nagroda
Nobla z chemii w 1919 roku

Urodził się w kupieckiej rodzinie żydowskiej we
Wrocławiu. Studiował w Berlinie, Heidelbergu
i Zurychu. Przeszedł na wyznanie luterańskie.
Pierwszą pracę otrzymał w Mysłowicach w fabry-
ce nawozów, potem w Jenie, Karlsruhe, a następ-
nie w Stanach Zjednoczonych. Opracował meto-
dę syntezy amoniaku wykorzystywaną przy pro-
dukcji nawozów. Zajmował się też technologiami
wykorzystywania gazów w przemyśle, również
w celach bojowych. Kierował niemieckimi ataka-
mi gazowymi podczas I wojny światowej, za co
został uznany zbrodniarzem wojennym. Na wieść
o tym jego żona popełniła samobójstwo. Po woj-
nie próbował się zrehabilitować, opracowując
metody „obrony gazowej”.

Fryderyk Bergius (1884–1949) – Nagroda
Nobla z chemii w 1931 roku

Urodził się w luterańskiej rodzinie śląskich
Niemców w Złotnikach, dzisiejszej dzielnicy Wro-
cławia. Studiował we Wrocławiu, a następnie bez-
powrotnie opuścił Śląsk, podejmując pracę w wie-
lu uniwersytetach i laboratoriach. Nagrodę No-
bla otrzymał za badania wpływu wysokich ciśnień

na przebieg reakcji chemicznych. Pracował też
przy tworzeniu technologii produkcji benzyny
z węgla, z czego później korzystali Niemcy pod-
czas II wojny światowej. Po wojnie znalazł pracę
w Argentynie, gdzie zmarł.

Otto Stern (1888–1969) – Nagroda Nobla
z fizyki w 1944 roku

Urodził się w kupieckiej rodzinie żydowskiej
w Żorach. Gdy miał 4 lata, jego rodzina przepro-
wadziła się na stałe do Wrocławia. Tam przeszedł
wszystkie stopnie edukacji, łącznie ze studiami na
wydziale chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Następnie studiował i pracował w Niemczech,

Szwajcarii i Czechach, współpracując z takimi sła-
wami jak Max Born i Albert Einstein. W 1933
roku, po dojściu Hitlera do władzy, wyemigrował
do USA, przyjął obywatelstwo amerykańskie
i kontynuował badania naukowe. Nagrodę Nobla
otrzymał za wkład w rozwój metod badań nad
promieniowaniem molekularnym. Stern odegrał
poważną rolę w procesie konstruowania bomby
atomowej, co prawdopodobnie spowodowało jego
chorobę psychiczną.

Kurt Alder (1902–1958) – Nagroda Nobla
z chemii w 1950 roku

Urodził się w katolickiej rodzinie nauczyciela
w Królewskiej Hucie, czyli dzisiejszym Chorzowie.
Tam spędził lata młodzieńcze. Kiedy po Powsta-
niach Śląskich okazało się, że ta część Górnego

Śląska zostanie włączona do Polski, rodzina wy-
jechała do Niemiec w 1922 roku.

Alder studiował chemię w Berlinie, Kilonii,
a następnie pracował naukowo w wielu niemiec-
kich miastach np. w Kolonii. Tam na Renem do-
wiedział się, że za odkrycie i rozwój syntezy die-
nowej otrzymał Nagrodę Nobla.

Max Born (1882–1970) – Nagroda Nobla
z fizyki w 1954 roku

Urodził się inteligenckiej rodzinie żydowskiej
we Wrocławiu. Studiował we Wrocławiu oraz
w Heidelbergu, Zurychu, Getyndze i w Cambrid-
ge, a następnie pracował w Getyndze i Frankfur-
cie nad Menem. Po dojściu Hitlera do władzy wy-
jechał do Anglii i Indii. Po wojnie zamieszkał
w Niemczech, w Bad Pyrmont. Nagrodę Nobla otrzy-
mał za prace z dziedziny mechaniki kwantowej.

Maria Goeppert–Mayer (1906–1972) – Na-
groda Nobla z fizyki w 1963 roku

Urodziła się w inteligenckiej rodzinie luterań-
skiej w Katowicach, ale już w wieku trzech lat prze-
niosła się z rodzicami do Getyngi. To niemieckie
miasto stało się  miejscem jej dzieciństwa i karie-
ry naukowej. W 1930 roku wyszła za mąż za ame-
rykańskiego naukowca i wspólnie wyjechali do
USA. Tam Maria Goeppert–Mayer znalazła pra-
cę przy programie budowy bomby atomowej oraz
współpracowała z kilkoma ośrodkami uniwersy-
teckimi. Nagrodę Nobla otrzymała za odkrycie
struktury powłokowej atomów.

Konrad Bloch (ur. w 1912 r.) – Nagroda
Nobla z medycyny w 1964 roku

Urodził się w Nysie, w rodzinie żydowskich fa-
brykantów. Po studiach w Lubece i Monachium
otrzymał dyplom inżyniera chemika i rozpoczął
pracę w Szwajcarii, a później w USA. Nagrodę
Nobla otrzymał za odkrycia wyjaśniające powsta-
wanie cholesterolu w organizmie oraz rolę enzy-
mów w procesie przemiany tłuszczów.

Reinhard Selten (ur. w 1930 r.) – Nagroda
Nobla z ekonomii w 1994 roku

Urodził się we Wrocławiu w rodzinie żydow-
sko–luterańskiej. We Wrocławiu mieszkał do po-
łowy 1944 roku, kiedy wojenne losy rzuciły go
w głąb Niemiec. Studiował we Frankfurcie nad
Menem, a później współpracował z wieloma
uczelniami w Niemczech i na całym świecie.
Nagrodę Nobla otrzymał za pionierskie ana-
lizy równowagi w teorii gier niekooperatyw-
nych.

Guenter Blobel (ur. w 1936 r.) – Nagroda
Nobla z medycyny w 1999 roku

Urodził się w Niegosławicach koło Szprotawy.
Studiował we Frankfurcie nad Menem, Mona-
chium, Kilonii, Fryburgu i Tybindze oraz w USA.
Pracuje w USA, zajmując się biologią komórki.
Nagrodę Nobla otrzymał za odkrycie czynników
decydujących o kierunku transportu białek i ich
rozmieszczeniu w komórkach.

Tekst i zdjęcie:
Marek Szołtysek

W 1896 roku umiera szwedzki przemysłowiec Alfred Nobel, który dorobił
się ogromnego majątku na produkcji śmiercionośnych materiałów
wybuchowych. Zgodnie z testamentem, przeznaczył majątek na powstałą
w 1900 roku Fundację Noblowską, która Nagrodę Nobla zaczęła przyznawać
od 1901 roku. Wśród kilkuset jej laureatów znalazło się dotąd 11 osób
związanych ze Śląskiem. Chociaż w ogromnej większości łączy ich ze Śląskiem
tylko fakt urodzenia, jednak wydaje się być uprawnione nazywanie ich
„śląskimi noblistami”.

Fragment tablicy przy Rynku w Żorach, przypomina-
jącej, że w tym mieście urodził się Otto Stern, noblista
z 1944 roku.
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(cz. 26)

Kontynuujemy nasz cykl, prezentujący stare zdjęcia przedstawiające losy Rybnika i rybni-
czan na przestrzeni ostatnich 150 lat. Każda publikowana fotografia otrzyma swój numer.
Ułatwi to dyskusję z Czytelnikami na temat przedstawionych na zdjęciu wydarzeń, rzeczy i
osób. Zachęcamy więc Czytelników do wycinania tych stron i zbierania ich w segregatorze.

Ponadto proponujemy Czytelnikom współredagowanie cyklu – zachęcamy do przyno-
szenia do redakcji starych zdjęć będących świadkami minionych czasów. Najbardziej inte-
resujące zamieścimy w „GR”. Za każde zdjęcie wybrane do druku, zapłacimy 10,00 zł.
Sponsorem akcji jest Wydawnictwo „Śląskie ABC” z Rybnika. Za powierzone nam zdję-
cia – dziękujemy!
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Zajęcia z prac ręcznych w rybnickiej szkole Sióstr Urszulanek. Niestety, nie wiemy z którego roku pochodzi fotografia i którą klasę przedstawia.
Wiemy natomiast, że w trzeciej ławce od końca z prawej strony siedzi Wanda Staniczek. Zdjęcie udostępnił syn pani Wandy – Wojciech Pałka.

Podobizna Piotra Staniczka (rocznik 1891) z legityma-
cji Związku Powstańców Śląskich. Pan Piotr walczył w
III Powstaniu Śląskim w 1921 roku w rybnickiej gru-
pie powstańczej, pełniąc funkcję nadwachmistrza. Re-
dakcja i autor cyklu są szczególnie zainteresowani zdję-
ciami z okresu Powstań Śląskich.

26/1
26/2

26/3

Zdjęcie dostarczył nam Maksymilian Bochenek, który pamięta, że fotografię zrobiono  przy rybnickim
Rynku lub na Placu Wolności. Fotografia pochodzi z 1935 lub 1936 roku i przedstawia delegatów Pol-
skiego Związku Zawodowego. Trzeci od lewej w pierwszym rzędzie stoi Izydor Bochenek, ojciec pana
Maksymiliana, pracujący niegdyś w Rybnickiej Fabryce Maszyn jako mistrz kowalski.
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Jerzy Szczygielski, autor książki „Rybnik
żużlem stoi” planuje wydanie kolejnego wy-
dawnictwa dotyczącego sportu motocyklowo–
żużlowego w Rybniku. Autor
przyszłej publikacji zwraca się
o pomoc w nawiązaniu kontaktu
z rodzinami lub znajomymi za-
wodników, którzy w latach 1932–
1955 startowali w barwach rybnic-
kiego klubu. Są to: Jan Bański,
Daniel Baron, Basista, Rudolf
Bogusławski, Borowiecki, Bug-
doł, Robert Grymel, Franci-
szek Janyga, Hubert Jung, Jan
Kidoń, Kocybik, Kołodziej, Ry-
szard Kopiec, Eryk Kudleg,
Ryszard Krajewski, Eryk Łyż-
wiński, Józef Musiolik, Hipolit St
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Rybnicki oddział PTTK był organizatorem
trzeciego – wojewódzkiego – etapu XXXII
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Turystyczno–Krajoznawczego PTTK.

Jego celem jest popularyzacja krajoznawstwa, tu-
rystyki i kultury wycieczkowania, rozwijanie spraw-
ności fizycznej i wymiana doświadczeń w dziedzinie
turystyki. Do wojewódzkiego etapu rozgrywanego
w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku–Kłoko-
cinie oraz okolicy przystąpiło 19 drużyn, w tym 3
z Rybnika. Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach
teoretycznych, jak i praktycznych: wiedzy turystycz-
nej i topograficznej, zasad bezpieczeństwa i udziela-
nia pierwszej pomocy (tzw. „Samarytanka”), spraw-
dzili się też w terenie w czasie marszu na orientację.

Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie na-
gród odbyło się w hotelu „Rondo”. Sukces odniosły
rybnickie drużyny, wygrywając we wszystkich kate-
goriach – w kat. szkół podstawowych SP 19 z Kło-
kocina, w kat. gimnazjów G nr 2 w Rybniku i w kat.
szkół ponadgimnazjalnych koło PTTK „Kamzik”
z Rybnika. W finale, który zostanie przeprowadzo-
ny w czerwcu w województwie świętokrzyskim, ryb-
niczanie będą reprezentować województwo śląskie.

Trwa zła passa rybnickich żużlowców.
Podopieczni trenera Romualda Łosia do-
znali trzech kolejnych porażek i z komple-
tem porażek zamykają ligową tabelę. Na
półmetku pierwszej rundy rozgrywek na cze-
le tabeli plasują się zespoły z Wrocławia i Tar-
nowa.

W trzech ostatnich spotkaniach rybniczanie na
własnym torze przegrali z Unią Leszno 38:52 (M.
Loram 16 pkt., R. Chromik 11 pkt.), a w spotka-
niach wyjazdowych ulegli Polonii Bydgoszcz 31:59
(M. Loram 13 pkt., R. Chromik 10 pkt.) i Apato-
rowi Toruń 20:70 (R. Chromik 5 pkt., M. Węgrzyk
5 pkt., R. Szombierski 5 pkt.).

30 maja spotkaniem na własnym torze z ekipą
z Torunia żużlowcy RKM–u rozpoczną rundę
finałową i być może w niej zdobędą swoje pierw-
sze punkty w tegorocznych rozgrywkach. Do
Rybnika przyjadą bowiem drużyny z Bydgosz-
czy – 6 czerwca i Zielonej Góry – 11 lipca, czyli
praktycznie najsłabsze poza RKM–em ekipy w
tegorocznych rozgrywkach. I wyniki tych spo-
tkań będą miały kluczowe znaczenie dla ukła-
du tabeli przed fazą play off.

Zawodniczka Sekcji Terenowej Olimpiad
Specjalnych „Fair Play” z Rybnika Joanna
Szymura (na zdj.), weźmie udział w VIII Świa-
towych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Spe-
cjalnych Nagano 2005.  Specjalnością rybniczan-

ki jest łyżwiarstwo
szybkie. Z tego-
rocznego Makrore-
gionalnego Mityn-
gu Olimpiad Spe-
cjalnych  w jeździe
szybkiej na łyżwach
wróciła z dwoma
złotymi medalami.
Złoto zdobyła także
podczas Ogólno-
polskich Zimowych
Igrzysk Olimpiad

Specjalnych. Wybór polskiej reprezentacji na VIII
Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych,
Nagano 2005 odbył się w kwietniu w Warszawie.
J. Szymura znalazła się w gronie polskich sportow-
ców, którzy wystartują w Japonii w czterech dyscy-
plinach: narciarstwie biegowym, narciarstwie zjaz-
dowym, łyżwiarstwie szybkim i hokeju halowym.

W Rybnickiej Kuźni przy ulicy Maksymiliana Kolbe oddano do użytku
nowy tor speedrowerowy. Uroczystego otwarcia dokonali prezydent Adam
Fudali oraz przewodniczący Rady Dzielnicy Henryk Wilk, a po krótkiej uroczy-
stości licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowali się zawodnicy biorący
udział w Indywidualnych Mistrzostwach Śląska w speedrowerze. Do rywali-
zacji przystąpili zawodnicy Strażaka Mikołów, Sparty Wrocław, Śląska Święto-
chłowice, Lwa Częstochowa oraz RTS Agart Rybnik. O zwycięstwie w rozgrywa-
nym na nowym torze turnieju decydował wyścig dodatkowy, w którym reprezen-
tant Wrocławia M. Gańczarek pokonał rybniczanina Sławomira Pawliczka.
Trzecim w tych zawodach był rybniczanin A. Brombosz. Zdaniem fachowców, to
jeden z piękniejszych torów speedrowerowych w Europie, zatem organizacja na
nim imprez międzynarodowych jest tylko kwestią czasu.

Z nastaniem maja zakończono rywalizacje
w ramach V Drużynowych Rozgrywek Szacho-
wych Okręgu Rybnickiego na 2004 rok. Roz-
grywki prowadzone były od października ubiegłe-
go roku, a występowało w nim 90 zawodników z 6
drużyn  z rybnickiego okręgu. Ich zwycięzcą zo-
stał MKSz Rybnik, który na swoim końcie zgro-
madził 59,5 pkt. Drugi był UKS Nowiny Rybnik
z dorobkiem 48,5 pkt, a trzeci Dom Kultury Nie-
dobczyce 41 pkt. Na kolejnych miejscach uplaso-
wali się: Zefir Boguszowice, Smerfy Rybnik i Nie-
słyszący Rybnik.

Na poszczególnych szachownicach najlepsze
wyniki uzyskali Aleksander Zawieruch, Marta
Szydłowska, Kazimierz Szydłowski (UKS No-
winy), Marek Bitman, Dawid Kobiałko, Maria
Leks, Karina Szczepkowska (wszyscy MKSz),
Krzysztof Szewczyk (Zefir Boguszowice).

Organizatorem tej najwiekszej imprezy szacho-
wej w regionie był Klub Szachowy „Zefir” oraz
Dom Kultury Boguszowice.

Nowy torNowy torNowy torNowy torNowy tor

Pojedzie do NaganoPojedzie do NaganoPojedzie do NaganoPojedzie do NaganoPojedzie do Nagano

Najlepsi w okręguNajlepsi w okręguNajlepsi w okręguNajlepsi w okręguNajlepsi w okręgu

Coraz słabiejCoraz słabiejCoraz słabiejCoraz słabiejCoraz słabiej Turniej PTTKTurniej PTTKTurniej PTTKTurniej PTTKTurniej PTTK

Mydlak, Mieczysław Mydlak, Edward Nardeli,
Józef Olejniczek, Alojzy Polok, Pruski, Ruszkie-
wicz, Józef Stallmach, Szewczyk, Karol Tomanek,
Ernest Widuch, Edmund Ziętek. Wszyscy, którzy
mogą udzielić autorowi informacji na temat wyżej wy-

mienionych osób, proszone są
o kontakt telefoniczny pod nume-
rem telefonu: 42 21 851.

Kilka dni temu na rynku wy-
dawniczym ukazała się kolejna
pozycja autorstwa Jerzego
Szczygielskiego pt. „Memoriał
red. Jana Ciszewskiego 1983–
2003”. Na ponad dwustu stro-
nach autor zamieścił biografie
i zdjęcia zwycięzców dotychczas
rozegranych turniejów memo-
riałowych, statystyki i klasyfika-
cje, zdjęcia w tym red. Jana Ci-
szewskiego.

Prośba o pomocProśba o pomocProśba o pomocProśba o pomocProśba o pomoc
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Rybnicka Budowlanka włączyła się do ob-
chodów roku olimpijskiego. W kwietniu w Ze-
spole Szkół Budowlanych, pod patronatem
prezydenta miasta, odbył się maraton pływac-
ki. Impreza potwierdziła, że sportowy duch jest
bliski zarówno starszym jak i młodszym rybni-
czanom. W maratonie wzięli udział uczniowie
i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, przed-
stawiciele WOPR-u oraz sekcji pływackiej Mło-
dzieżowego Klubu Sportowego, a także miesz-
kańcy miasta. Wszyscy uczestnicy, a było ich ok.
200, przepłynęli sztafetą 42 195 metrów. Mara-
ton trwał ponad 12 godzin, a jako pierwszy na
„szerokie wody” basenu wypłynął dyrektor ZSB
Zygmunt Kula.  — To niecodzienna sytuacja,
kiedy uczniowie i nauczyciele tak świetnie się
bawią — mówił Dawid Sładek z ZSB. — Cie-
kawa i potrzebna impreza, ponieważ dzięki niej
możemy młodzież zachęcić do aktywnego, spor-
towego stylu życia —  dodaje Barbara Niebisz,
nauczycielka z ZSE–U. Imprezie towarzyszyło
olimpijskie motto z Helsinek z 1952 r. – ,,Pięk-
ne jest zwycięstwo, lecz jeszcze piękniejsza szla-
chetna walka”. Sportową rywalizację uświetniło

Dobiegły końca rozgrywki Amatorskiej Ligi
Piłki Siatkowej oraz Rybnickiej Amatorskiej
Ligi Koszykówki. W lidze siatkarskiej zwyciężył
zespół AKS Artus Żory, który w finałowym poje-
dynku, którego stawką było pierwsze miejsce
w lidze pokonał po pięciosetowym pojedynku
Dwójkę Świerklany 3:2.W meczu  o trzecie miej-
sce Beer Team Rybnik pokonał Preem Rybnik 2:0.
Mistrz ligi otrzymał puchar a indywidualne wy-
różnienia  otrzymali: Sebastian Żarłok – najle-
piej atakujący, Mariusz Wicenciak – najlepszy
rozgrywający, Jarosław Kozłowski – najlepszy
środkowy, Aleksander Sładczyk – największe
objawienie ligi, Damian Podleśny – najlepszy
menager, Józef Bober – nagroda fair play, Wło-
dzimierz Barwinek – wyróżnienie specjalne,
Zdzisław Sołtys i Zygmunt Wierzbicki – naj-
lepsi kapitanowie, Lucjan Świercz – najlepszy za-
wodnik wszechczasów, Mirosław Smól – najstar-
szy zawodnik.W tegorocznej lidze udział wzięły 23
drużyny z 5 powiatów, które rozegrały 297 meczów.

Natomiast w szóstej edycji amatorskich rozgry-
wek w koszykówce, w których wystąpiło 10 zespo-
łów. Zwyciężył Jawor Rybnik, który w finałowym
dwumeczu pokonał AS Figlo Wodzisław Śląski.
Ubiegłoroczny mistrz K&K Rybnik Szkolna zakoń-
czył rozgrywki na 3 miejscu. Najlepszym strzelcem,
tak samo jak przed rokiem, został Daniel Atłacho-
wicz, zawodnik Kamana Racibórz, który w całym
sezonie zdobył 536 punktów. Drugie miejsce w tej
klasyfikacji zajął Adam Pierchała z Jawora. Na
swoim koncie zapisał 499 punkty. Cztery punkty
mniej uzbierał Arkadiusz Pukajło z Camden Town.

Zwycięzca Rybnickiej Amatorskiej Ligi Koszy-
kówki Jawor Rybnik będzie reprezentował Ryb-

Już po raz ósmy na rybnickim rynku odbył
się turniej koszykówki ulicznej Rynek Basket.
Tym razem w rozgrywkach wzięło udział 38 dru-
żyn, które rywalizowały w 6 kategoriach wieko-
wych. Zwycięzcami poszczególnych kategorii zo-
stali: „Młode Wilki” (chłopcy rocznik 1991
i młodsi), „Gejmy Owery” (chłopcy rocznik 1989–
90), „Wymiatacze” (chłopcy rocznik 1987–88),
„Wątróbki” (chłopcy 1986 i starsi), „Gladiator-
ki” (dziewczyny rocznik 1991 i młodsze), „Black
Caracters” (dziewczyny kategoria otwarta).

przedstawienie nawiązujące do początków
igrzysk olimpijskich – zapalono ogień olimpij-
ski, a młodzież zaprezentowała scenki ilustru-
jące dyscypliny sportowe. Dzień Olimpijski
uświetnili olimpijczycy i mistrzowie z okręgu
rybnickiego – Adam Bezeg, Serafin Janik,
Alfred Kucharczyk, Andrzej Wyglenda, Zbi-
gniew Kicka, Ryszard Wolny i Justyn Wę-
glorz. W trakcie imprezy nie tylko pływano, ale
też grano w piłkę nożną, tenisa stołowego i siat-

kówkę, a tego
dnia zmagania
sportowe odbyły
się też w innych
rybnickich szko-
łach – I LO,
ZSP nr 2, Ze-
spole Szkół
Mechaniczno–
Elektrycznych,

Zasadniczej Szkole Zawodowej i Gimna-
zjum nr 12.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom
maratonu pływackiego i mieszkańcom miasta.

 Jeszcze tylko do końca maja można wziąć
udział w konkursie znajomości naszego miasta or-
ganizowanym wspólnie przez Zespół Szkół nr 7,
Ośrodek Szkolno- Wychowawczy i restaurację
Pizza–Hut, gdzie prezentowane są  prace fotogra-
ficzne uczniów na wystawie „Rybnik – moje mia-
sto”. Wystawa ma charakter integracyjny, a klienci
restauracji mogą poznać możliwości twórcze dzie-
ci niepełnosprawnych intelektualnie.

Konkurs, związany tematycznie z wystawio-
nymi fotografiami, skierowany jest do rybnic-
kich uczniów i rodzin odwiedzających lokal,
a polega on na wypełnieniu karty konkurso-
wej i oddaniu jej w kasie restauracji do 31
maja br. Przewidziano atrakcyjne nagrody.

Na terenie Ośrodka Sportów Wodnych i Re-
kreacji w Rybniku Stodołach studenci Poli-
techniki Śląskiej, Akademii Ekonomicznej
i Uniwersytetu Śląskiego oraz studenci  korzy-
stający z programu wymian międzynarodowych
„Erazmus” (obecni byli reprezentanci Finlandii,
Hiszpanii, Australii, Niemiec, Gruzji i Francji) ry-
walizowali ze sobą w ramach Akademickiego
Dnia Sportu. W programie imprezy znalazły się
żeglarskie regaty, rajd rowerowy, turniej piłki noż-
nej, siatkówki plażowej, koszykówki ulicznej i te-
nisa stołowego. Studenckie zmagania zakończył
wielobój międzyuczelniany – przeciąganie liny,
wyścig w workach, wyścig z jajkiem na łyżce oraz
skok w dal. Zwycięzcami wieloboju zostali zawod-
nicy Uniwersytetu Śląskiego, jednak biorąc pod
uwagę wyniki wszystkich rozegranych w tym dniu
konkurencji najlepsi okazali się przedstawiciele
Politechniki Śląskiej.

W imprezie wzięło udział około 520 zawod-
ników, a ich rywalizacji przyglądali się m.in. pre-
zydent Rybnika Adam Fudali, dyrektor CKI
Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Joachim
Kozioł.

nik podczas Mistrzostw Śląska w Koszykówce
Amatorów. Turniej ten którego organizatorami
są: Stowarzyszenie Przyjaciół Koszykówki „Dwu-
takt” MOSiR Rybnik i OSiR Bytom odbędzie
w Rybniku, a spotkania rozgrywane będą w
dniach: 5–6 czerwca (eliminacje grupowe i ćwierć-
finały) i 13 czerwca (półfinały i finały). Areną roz-
grywek będzie hala MOSiR–u w Rybniku Bogu-
szowicach (eliminacje grupowe i finały) i hala
sportowa Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługo-
wych przy ul. św. Józefa (eliminacje grupowe).

Turniej ten organizowany jest już po raz siód-
my, jednak po raz pierwszy gospodarzem Mi-
strzostw będzie Rybnik.

Rynek BasketRynek BasketRynek BasketRynek BasketRynek Basket

Odkryć duszę olimpijczykaOdkryć duszę olimpijczykaOdkryć duszę olimpijczykaOdkryć duszę olimpijczykaOdkryć duszę olimpijczyka

Mistrzowie wyłonieniMistrzowie wyłonieniMistrzowie wyłonieniMistrzowie wyłonieniMistrzowie wyłonieni Rybnik
– moje miasto

Konkurs w Pizza–Hut

Studencki sportStudencki sportStudencki sportStudencki sportStudencki sport
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Rozmowa z Jerzym Szymurą, informatykiem
i biznesmenem, kandydatem do Parlamentu Europejskiego,
zajmującym trzecie miejsce na liście Narodowego Komitetu
Wyborczego Wyborców.

— Po co chce Pan zostać eurodeputowanym?
— Kilka lat temu stworzyłem koncepcję Autostrady Firm Nowych Tech-

nologii, która mogłaby być alternatywą rozwojową dla Śląska. Mało kto
wie, że od prawie 30 lat na Dolnym i Górnym Śląsku oraz w Małopolsce
rozwijał się przemysł informatyczny. Działa tu wiele dynamicznych, inno-
wacyjnych firm informatycznych mających spore osiągnięcia oraz duże
wsparcie zaplecza naukowego. Swoim pomysłem zaraziłem wiele osób
i instytucji, doprowadziłem do pierwszego w dziejach porozumienia mar-

szałków czterech województw, ale teraz obserwuję, że bez dodatkowe-
go impulsu idea nie będzie się rozwijać tak szybko jak powinna. Stąd

chęć działania ze Strasburga i poszukania tam nowych sojuszników
i pieniędzy.

— Podstawowym, egzystencjonalnym wręcz problemem
Polaków jest bezrobocie.

— I właśnie dlatego chcę skutecznie lansować mój pomysł.
Informatyka to szansa dla Śląska, zwłaszcza dla młodych.

I nie musi się ona rozwijać w opozycji do tradycyjnych prze-
mysłów. Przeciwnie – mogą ze sobą współdziałać.

Np. energetyka mogłaby inwestować w firmy oferują-
ce produkty oparte na wiedzy, a efekty ich pracy

mogłyby stymulować poprawę wyników firm
górniczych czy hutnictwa. Lansowany przeze

mnie program ma jeszcze tę zaletę, że jest
zgodny ze strategią rozwojową Unii Eu-

ropejskiej, która stawia na rozwój
technologii informatycznych.

— Jaką partię Pan reprezentuje?
— Jestem bezpartyjny. A, i jestem

Ślązakiem. Urodziłem się w Rybniku.
Rozmawiał: wj

Mam pomysł na ŚląskMam pomysł na ŚląskMam pomysł na ŚląskMam pomysł na ŚląskMam pomysł na Śląsk
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W dniu 13 czerwca br. zostanie przeprowadzone głosowanie w wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego. W Polsce wybranych zostanie 54 po-
słów. Dla potrzeb wyborów cały kraj został podzielony na okręgi wyborcze.
Zgodnie z załącznikiem do Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskie-
go, Rybnik należy do okręgu nr 11. Według informacji Okręgowej Komisji
Wyborczej, listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w na-
szym okręgu zgłosiło 17 komitetów wyborczych.

Głosować będzie można w tych samych lokalach wyborczych, w których odby-
wało się głosowanie w czasie referendum akcesyjnego. Lokale wyborcze będą
otwarte od godz. 8.00 do 22.00. Pełny wykaz obwodów głosowania oraz sie-
dzib obwodowych komisji wyborczych znajduje się na obwieszczeniach Prezy-
denta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania. Ponadto można się
z nim zapoznać na stronie www.rybnik.pl zakładka: Wybory 13.06.2004 lub uzy-
skać informację telefonicznie pod numerem telefonu 422 12 50.

Informacja o spisie osób uprawnionych do głosowania
w wyborach do Parlamentu Eurpejskiego

Czynne prawo wyborcze mają:
1. obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat,
2. obywatele UE, niebędący obywatelami polskimi, którzy najpóźniej w dniu
głosowania ukończyli 18 lat, stale zamieszkali w Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z prawem, ujęci w stałym rejestrze wyborców.
Osoby uprawnione stale zamieszkałe w Rybniku oraz osoby dopisane do
rejestru wyborców są wpisywane do spisu wyborców z urzędu. Spis ten jest
udostępniany do wglądu na pisemny wniosek, w terminie od 31 maja do
11 czerwca 2004 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój 159.

Ponadto osoby chcące brać udział w głosowaniu, które:
– czasowo przebywają na terenie Rybnika,
– nie są nigdzie zameldowane, a przebywają na obszarze Miasta mogą zo-
stać dopisane do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Dopisanie do spisu następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Wnio-
sek taki należy składać w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój 159 do
dnia 3 czerwca 2004 r.
1. Istnieje możliwość głosowania poza miejscem stałego zamieszkania.

W tym celu należy uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Wydaje się je na podstawie pisemnego wniosku, złożonego w urzędzie
miasta, w której dana osoba ma stałe zameldowanie.

    Wnioski takie można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój
158 do dnia 11 czerwca 2004 r.

2. Osoby niepełnosprawne mogą głosować w jednym z 5 wymienionych
niżej lokali wyborczych, które są specjalnie dostosowane do ich potrzeb:

– Szkole Podstawowej nr 3, ul. Wolna 17 (obwodowa komisja wyborcza nr 24).
– Szkoła Podstawowej nr 6, ul.  Wodzisławska 123 (obwodowa komisja wybor-

cza nr 23).
– Przedszkolu nr 39, Osiedle Południe 20 (obwodowa komisja wyborcza nr 38).
– Zespole Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42 (obwodowa komisja wybor-

cza nr 49).
– Miejskim Domu Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25 (obwodowa komisja

wyborcza nr 70).
W tym celu zainteresowani powinni złożyć wniosek o dopisanie ich do spisu w

obwodzie mającym siedzibę w jednym z podanych wyżej lokali. Wniosek taki należy
składać w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój 159 do dnia 3 czerwca 2004 r.

Ponadto osoby niepełnosprawne do dnia 11 czerwca 2004 r. mogą również
pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania, na podstawie którego będą
mogli głosować  w dowolnie wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Wszelkie informacje na temat spisu osób uprawnionych do głosowania,
składania wniosków o dopisanie do spisu lub wydania zaświadczenia o pra-
wie do głosowania oraz o sposobach głosowania udzielane są w Urzędzie
Miasta Rybnika, w Wydziale Spraw Obywatelskich, nr tel. 4223011-
9, wew.7159, 7179, 7199, w godzinach pracy Urzędu.

Majowy termin rybnickiego spotkania odnosił się
oczywiście do daty przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej. W seminarium, które odbyło się pięk-
nej sali koncertowej nowej szkoły muzycznej, wzięli
udział przedstawiciele organizacji pozarządowych
województwa śląskiego oraz administracji lokalnej
z wiceprezydent Rybnika Ewa Ryszką i wicewoje-

wodą śląskim Andrzejem Waliszewskim. Doko-
nując oficjalnego otwarcia seminarium E. Ryszka
podkreśliła rolę organizacji pozarządowych w two-
rzeniu społeczeństwa obywatelskiego i wagę, jaką
rybnicki samorząd przykłada do ich działań. Mając
na myśli nowy projekt CRIS–u „Koalicja Organiza-
cji Pozarządowych czyli KOP dla instytucjonalizacji

trzeciego sektora”, wyraziła dla
niego swoje i prezydenta Ryb-
nika, poparcie: — Konsolidacja
organizacji samorządowych to
ich przyszłość, szczególnie w
momencie ubiegania się o unij-
ne pieniądze na realizacje wspól-
nych projektów.

Od dłuższego czasu CRIS
ubiegał się o przyjęcie do Sieci
Wspierania Organizacji Poza-
rządowych SPLOT i w końcu,
po spełnieniu odpowiednich
standardów – udało się. Certy-
fikat z rąk dyrektora sekretaria-
tu sieci SPLOT Łukasza Do-
magały odebrał Piotr Ma-
słowski, członek zarządu

CRIS w SPLOCIE
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, forum integrujące organizacje

pozarządowe działające w Rybniku i w regionie, zorganizowało seminarium
pt. „Europejskie sieci organizacji pozarządowych”, będące częścią XI Polskich Spotkań
Europejskich organizowanych przez Polską Fundację im. Roberta Schumana.

Wybory do Parlamentu EuropejskiegoWybory do Parlamentu EuropejskiegoWybory do Parlamentu EuropejskiegoWybory do Parlamentu EuropejskiegoWybory do Parlamentu Europejskiego

Certyfikat z rąk dyrektora sekretariatu sieci SPLOT Łukasza Domagały
odebrał Piotr Masłowski.                                                                       Zdj.: r

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA
MIASTA RYBNIKA

z dnia 11 maja 2004r.
w sprawie: miesięcznego kosztu utrzymania

mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy
Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25,

w roku 2004.
Działając na podstawie:
– art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593)

obwieszcza się, co następuje:
§ 1.

Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecz-
nej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25, w roku 2004,
w wysokości 1.997,02 zł.

§ 2.
Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
z mocą obowiązującą od dnia 11 maja 2004 r.

§ 3.
Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Rybnika
Adam Fudali

CRIS, koordynator projektu „Koalicja Organizacji
Pozarządowych...” , on również  przedstawił idee tego
projektu uczestnikom seminarium. O Europejskiej
Sieci Organizacji Pozarządowych mówiła Renata
Koźlicka–Glińska z przedstawicielstwa polskich
organizacji pozarządowych w Brukseli; koalicję na
rzecz ograniczenia szkód powodowanych alkoholem
w Europie przedstawił Jacek Morawski

dokończenie na stronie 46.
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KrzyżówkaKrzyżówkaKrzyżówkaKrzyżówkaKrzyżówka

Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, który powsta-
nie z liter w polach oznaczonych kropkami.

Rozwiązania na kartkach pocztowych prosimy
przysyłać do redakcji na adres: „Gazeta Rybnic-
ka”, Rynek 12 a, skr. poczt. 96, 44–200 Rybnik
do 25 czerwca br.

Nagroda za rozwiązanie krzyżówkiNagroda za rozwiązanie krzyżówkiNagroda za rozwiązanie krzyżówkiNagroda za rozwiązanie krzyżówkiNagroda za rozwiązanie krzyżówki     dwa bony towarowedwa bony towarowedwa bony towarowedwa bony towarowedwa bony towarowe
wartości 50 zł każdywartości 50 zł każdywartości 50 zł każdywartości 50 zł każdywartości 50 zł każdy
ufndowane przezufndowane przezufndowane przezufndowane przezufndowane przez

Klub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiKlub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiKlub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiKlub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiKlub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiDavid Beckham o sobie (przy współpracy Toma Watta). Hachette Livre Pol-
ska, Warszawa 2004.

Obszerna autobiografia najbardziej medialnego piłkarza świata, ulubieńca nie tylko
kilbiców, ale i ...pań. Znany nie tylko ze znakomitych akcji piłkarskich, ale i upodo-
bania do zmiany fryzur, rozgłos uzyskał również za sprawą małżeństwa z Victorią
ze Spice Girls. David pisze własnymi słowami ...o piłce, rodzinie i sławie, a całość
jest ilustrowana wieloma fotografiami. Pewnie niewielu z nas oprze się przynaj-
mniej przejrzeniu tej książki!

•   •   •
Ks. Jan Twardowski, Stale być blisko. Zebrała i opr. Alek-

sandra Iwanowska.  Wyd. Literackie. Kraków 2004.
Zbiór tekstów wygłoszonych przy okazji pogrzebów lub rocznicowych mszy św. osób,

których autor znał, cenił i za których się modlił. Wśród ciepło wspominanych są osoby
sławne i wybitne jak Janusz Korczak, prymas Stefan Wyszyński czy Wojciech Żukrowski,

jak i ludzie skromni...w których codziennym, cichym życiu znajdywał
znamiona wielkości.

•   •   •
Mój piękny ogród. Wyd. specjalne: Trawnik, zielone serce ogrodu. 1/2004.
Wydaje się niemożliwe, by prawie 70 stron poświęcić trawnikowi. A jednak! W cza-

sach, kiedy chcemy, by nasze polskie ogrody przypominały małe (i duże) zielone raje,
wiedzę na temat pielęgnacji „serca ogrodu”, jakim jest trawnik trzeba wciąż poszerzać.
Z pisma dowiemy się jak projektować zielone dywany, zakładać nowe
i odmładzać stare, kosić, napowietrzać itd.

•   •   •
CD Harry Connick, Jr., Only you. Sony Music Polska.
 Nastrojowe przeboje w swingującym wykonaniu młodego człowieka, który „zapatrzył

się” w Sinatrę i innych „wielkich nudziarzy”, jak powiedziałby Marek Niedźwiedzki.
To miłe, że powraca się do starych przebojów, a hip–hop nie jest jedyną alternatywą...

Hity na majHity na maj

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 4/2004 – „KI-
PER”. Nagrody, dwa bony towarowe, po 50 zł
każdy otrzymują: JADWIGA REGETA
i KONRAD POGWIZD z Rybnika.




