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Korowody...Korowody...Korowody...Korowody...Korowody...KorowodyKorowodyKorowodyKorowodyKorowody...............
Tak cieszyli się baseballiści ligockiego klubu „Laura” z wygranego „meczu”, ...a tak przedstawiciele zwycięskiej dzielnicy Ligota–Ligocka Kuźnia ze zdobycia pucharu.

Zdobywcy II i III miejsca – dzielnice Boguszowice Stare
i Osiedle – wciągnęły do wspólnej zabawy również jurorów.

Dzielnica Popielów, zdobywca IV miejsca, wystawiła najbardziej zmechanizowaną ekipę. Olimpijski znicz zapalają nie starożytni Grecy, ale... „szpica” samorzą-
dowców z RD Zebrzydowice, dzielnicy, która zdobyła V miejsce.Zdjęcia: S. Horzela
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...na sportowo...na sportowo...na sportowo...na sportowo...na sportowo

Następny numer „GR”
ukaże się 22 sierpnia br.

 Jako pierwsi pojawili się na Rynku reprezentanci Sekcji Tere-
nowej Olimpiad Specjalnych „Promyk”, a następnie ekipa najwięk-
szej z rybnickich dzielnic Maroka–Nowin, pokazując przede wszyst-
kim siłę swoich placówek oświaty oraz ośrodków kultury, sportu

i rekreacji. Widzowie przekonali się m.in., jakie możliwości drze-
mią w piłkarskich talentach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
nr 3, co proponuje mieszkańcom Bushido czy Młodzieżowy Dom
Kultury. A dzielnicowi radni wykazali się zdrowymi płucami, bo
zademonstrowali nową dyscyplinę „piłka dmuchana osobiście”.

Niewielkie Zebrzydowice bez zaplecza w postaci domu kultury
czy innej większej placówki, postawiły na nieolimpijską, na razie,
dyscyplinę czyli wędkarstwo. Jednak złotą rybką miał w efekcie zo-
stać... prezydent. To do niego skierowano trzy życzenia, w tym
o miejskie środki na zakup sprzętu i budowę obiektów sportowych,
a także podjęcie starań o kolejne miasto partnerskie. Miałby nim
zostać Edynburg w Szkocji, a harcerze, szczególnie bywalcy Wapie-
nicy, wiedzą o co chodzi... Furorę zrobiły też pędzące na rowerach
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, prezentujące przy okazji re-
gionalne stroje. Jednak klasą dla siebie byli członkowie Rady Dziel-
nicy w greckich szatach i w „laurowych” wieńcach, przypominający,
że olimpiada w Atenach tuż, tuż... Gdyby wprowadzić pod ocenę kry-
terium „indywidualność”, radny Bronisław Drabiniok w twarzo-
wym chitonie stoczyłby walkę o pierwsze miejsce z dyrektorem Ryb-
nickich Służb Komunalnych Ireną Jarząbek – Pierwszym Rybakiem
Rybnika... Pomysłowość zebrzydowiczan docenili jurorzy: wicepre-
zydenci Ewa Ryszka, Jerzy Frelich i Józef Cyran, naczelnik Wy-
działu Polityki Socjalnej Michał Zorychta i dyrektor RCK Adam
Świerczyna, przyznając tej dzielnicy V, premiowane, miejsce.

Kamień usilnie przywoływał „ducha sportu” i to „radiowym” gło-
sem samej przewodniczącej Rady Dzielnicy Ewy Podolskiej. Przy-
pomniała ona dawne lata świetności ośrodka, z którym dzielnica nie-
odłącznie się kojarzy i wyraziła nadzieję, że dobre czasy powrócą.
W korowodzie udział wzięli mieszkańcy dzielnicy w różnym wieku
i profesji – od uczniów SP 28 do strażaków. Dowcipne hasła niesione
przez reprezentantów różnych dyscyplin dowodziły, że właśnie sport
jest najlepszym nośnikiem europejskiej idei integracji.

Swoistą koalicję tematyczną i personalną na rzecz korowodów
stworzyły Boguszowice – Stare i Osiedle. Koalicja okazała się
bardzo skuteczna – dzielnice wywalczyły II i III miejsce.
A pomysł polegał na wciągnięciu do zabawy jurorów – oceniali oni
poszczególne dyscypliny sportowe prezentowane przez uczestni-
ków, ale... sami też byli oceniani za sportowe talenty. Wielkie,
„złote” medale, jakimi jurorów udekorowano, utworzyły napis
EUROPA! Kiedy po Boguszowicach–Osiedlu wkroczyły Stare,
jurorzy musieli wykazać się kolejnymi umiejętnościami jak rozbi-
janie namiotu, rzut piłką baseballową, taniec cheerleaderek, itp.

c.d. na stronie 34.

Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!
Za nami kolejna edycja barwnego „Kon-

kursu Korowodów Dzielnic” – wydarze-
nia, które z powodzeniem wpisało się
w kalendarz miejskich imprez. Jego istotą
jest zaangażowanie mieszkańców poszcze-
gólnych dzielnic w prezentację swojej Ma-
łej Ojczyzny podczas występów na Ryn-
ku. Założeniem konkursu jest integracja

mieszkańców oraz zaznaczenie tożsamości dzielnic. To jedyne w swoim
rodzaju przedsięwzięcie tego typu w regionie i kraju, którego podstawo-
wym celem jest szeroko pojęty rozwój komunikacji społecznej. Sprzyja to
nie tylko lepszemu poznaniu się mieszkańców dwudziestu siedmiu ryb-
nickich dzielnic, ale pozwala też zrozumieć ich specyfikę. Korowody to
nie tylko zorganizowany przemarsz mieszkańców przez Rynek. To przede
wszystkim wiele lokalnych spotkań i przygotowań do imprezy, których
efektem jest dialog społeczny, współpraca i integracja. Poprzez zabawę
poznajemy bliżej siebie i nasze miasto.

Na uwagę zasługuje fakt, że wśród tegorocznych laureatów znalazły się
dzielnice stosunkowo małe i o mniejszym potencjale (liczba mieszkań-
ców, ilość placówek kultury, szkoły, itd.). Były też takie, które połączyły
swoje występy. Bardzo wymownym elementem ostatnich korowodów był
wyróżniony występ osób niepełnosprawnych z Sekcji Terenowej Olim-
piad Specjalnych „Promyk” , który otwierał całą imprezę. W tej szczegól-
nej prezentacji można było zauważyć podwójną integrację – po pierwsze
integrację grupy, a po drugie integrację ludzi niepełnosprawnych z wielu
dzielnic miasta. Cieszy fakt, że osoby, którym przecież nie z własnej woli
jest w życiu o wiele trudniej, w naszym mieście stały się naturalnym ogni-
wem społeczeństwa.

Gratuluję wspaniałych występów wszystkim uczestnikom piątej edycji
korowodów dzielnic. Jestem przekonany, że w przyszłym roku – jak zwy-
kle – zaskoczony zostanę pomysłowością i oryginalnością artystyczną
lokalnych reprezentacji. Wszystkim Państwu życzę miłego i bezpiecznego
wypoczynku oraz niezapomnianych wakacyjnych wrażeń.

Z serdecznym pozdrowieniem

Adam FudaliAdam FudaliAdam FudaliAdam FudaliAdam Fudali
Prezydent Rybnika

Okładka: Regaty Olimpiad Specjalnych na terenie OSW w Chwałęcicach.        Zdj.: S. Horzela

...na sportowo...na sportowo...na sportowo...na sportowo...na sportowo

Już po raz piąty rybnickie dzielnice rywalizowały
o Puchar Prezydenta Miasta na najbardziej atrakcyjny
korowód. W roku dwu wielkich wydarzeń – wejścia
Polski do Unii Europejskiej i igrzysk olimpijskich,
korowody zorganizowano pod hasłem „W Europie
jednoczy nas sport”. Tym razem w szranki stanęło tylko
9 dzielnic, co w porównaniu z latami poprzednimi
stanowiło dość skromną reprezentację, ale i tak było
na co popatrzeć. Tym bardziej, że chwilami zza chmur
wychodziło, deficytowe tego lata, słońce.
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To już  druga, po Dyplomie Europejskim, na-
groda w uznaniu wysiłków władz samorządowych
na rzecz promocji idei integracji europejskiej i za-
angażowania w jej realizację. Niebieską flagę z
dwunastoma złotymi gwiazdami przekazał na ryb-
nickim Rynku prezydentowi Adamowi Fudale-
mu honorowy członek Zgro-
madzenia Parlamentarnego
Rady Europy i były niemiecki
deputowany Wilfried Böhm.
W uroczystości wzięli także
udział b. premier Jerzy Bu-
zek oraz Jan Olbrycht, b.
marszałek woj. śląskiego, za-
siadający w europejskich in-
stytucjach samorządowych.
Jak się okazało po kilku-
dziesięciu godzinach – obaj
zostali wybrani do Parla-
mentu Europejskiego! Na
rynkowej scenie obecni byli
również przewodniczący
Rady Miasta Michał Śmi-
gielski oraz goście z Euras-
burga, Karwiny i Dorsten z
burmistrzem Lambertem
Lütkenhorstem, biorący
udział w jubileuszu 10–lecia
partnerstwa z tym ostatnim
miastem. Zarówno W. Böhm,
J. Buzek, jak i J. Olbrycht za-
pewniali, że przyznanie Ho-

norowej Flagi nie jest sprawą przypadku. Decyzja
o przyznaniu flagi danemu miastu jest podejmo-
wana przez Komisję Środowiska, Rolnictwa i Spraw
Terytorialnych Rady Europy, a zapada po szcze-
gółowym zapoznaniu się z wnioskiem i merytorycz-
nej dyskusji. Rybnikowi pomógł na pewno fakt

współpracy z kilkunastoma miastami na Zachodzie
i Wschodzie Europy, w tym z dziesięcioma miasta-
mi, z którymi podpisano oficjalną umowę part-
nerską. Idea integracji europejskiej jest w Rybni-
ku realizowana w wielu płaszczyznach i na wiele
sposobów.

Uroczystość wręczenia flagi poprzedzona była
oficjalną inauguracją XIII Międzynarodowego
Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Lira”, nie mo-
gło więc zabraknąć europejskiego hymnu „Ody do
radości”, tym razem wykonanego przez 10 orkiestr!

(r)

Honorową Flagę Rady Europy prezentują (od lewej): Jerzy Buzek, Lambert Lütkenhorst, Michał Śmigielski, Jan Olbrycht, Adam Fudali
i Wilfried Böhm.                                                                                                                                                                                 Zdj.: r

Za nami pierwsze w Polsce wybory do Parla-
mentu Europejskiego. Wybraliśmy 54 deputowa-
nych do instytucji, której przedstawiciele od dwu-
dziestu pięciu lat wyłaniani są w bezpośrednim gło-
sowaniu powszechnym na pięcioletnią ka-
dencję. Po majowym rozszerzeniu Unii
Europejskiej i czerwcowych wyborach
Parlament liczy 732 deputowanych.

W naszym okręgu wyborczym, obejmu-
jącym województwo śląskie, mandaty eu-
roposłów przypadły ośmiu osobom. Z li-
sty PO do Parlamentu Europejskiego
weszli: Jerzy Buzek z rekordowym wyni-
kiem ponad 173 tys. głosów w okręgu
i ponad 4,3 tys. w Rybniku, Jan Olbrycht
(ponad 34 tys. głosów w okręgu i prawie
4,2 tys. w Rybniku) oraz Małgorzata
Handzlik (ponad 30 tys. głosów w okrę-
gu i 605 w Rybniku). Z SLD-UP do Par-
lamentu wszedł Adam Gierek (ponad

69 tys. głosów w okręgu i ponad 1,2 tys. w Rybni-
ku), z SDPL Genowefa Grabowska (ponad 31 tys.
głosów w okręgu i 600 w Rybniku), z PiS Wojciech
Roszkowski (prawie 27 tys. głosów w okręgu

i 746 w Rybniku) oraz Maciej Giertych z LPR
(prawie 69 tys. głosów w okręgu i ponad 2 tys.
w Rybniku) i Grażyna Staniszewska z UW (po-
nad 29 tys. głosów w okręgu i 494 w Rybniku).
Widać tu jasno, że największą popularnością
w naszym mieście cieszył się były premier RP Je-
rzy Buzek oraz marszałek województwa śląskie-
go minionej kadencji Jan Olbrycht. Ich wyniki wy-
borcze były bardzo wyrównane i znacznie odbie-
gały od wyników pozostałych kandydatów.

Cieszy fakt, że nasz region będzie miał silną re-
prezentację w Parlamencie Europejskim. Mar-
twi natomiast niska frekwencja wyborcza, choć
w perspektywie całego kraju (20,87 proc.)
Śląsk wypadł nieźle. W naszym okręgu do urn
poszło 20,83 proc. uprawnionych do głosowa-
nia. W Rybniku podobnie – 20,69 proc. Przy-
czyną tego jest z pewnością stosunkowo słaba
kampania informacyjna oraz „zmęczenie” spo-
łeczeństwa sytuacją polityczną w kraju. Bez
wątpienia należy się nam wszystkim solidna
porcja rzetelnych informacji na temat człon-
kostwa naszego kraju w Unii Europejskiej,
a podobno - jak mawia jeden z naszych depu-
towanych do Parlamentu Europejskiego, ryb-
niczanin Jan Olbrycht – Europa jest prosta.

Krzysztof Jaroch

WybraliśmyWybraliśmyWybraliśmyWybraliśmyWybraliśmy
europarlamentarzystóweuroparlamentarzystóweuroparlamentarzystóweuroparlamentarzystóweuroparlamentarzystów (27)

Marta z Orzepowic pomaga
mamie oddać głos w Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 61 w SP 32.

Zdj.: BRP PM

Honorowa Flaga dla RybnikaHonorowa Flaga dla RybnikaHonorowa Flaga dla RybnikaHonorowa Flaga dla RybnikaHonorowa Flaga dla Rybnika
W przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego Rybnik stał się oficjalnie

posiadaczem Honorowej Flagi Rady Europy.
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Urząd w sieciUrząd w sieciUrząd w sieciUrząd w sieciUrząd w sieci
Cykliczną informację prezydenta o pracach

w mieście zdominował temat wspomnianej już
platformy informacji cyfrowej. Już teraz ist-
nieje możliwość elektronicznej komunikacji
z urzędem. Z czasem może ona być powszech-
niejsza. Aby uzyskać pozwolenie na budowę lub
wycinkę drzew nie trzeba już będzie składać kilku
wizyt w UM. Pomogą w tym infokioski czyli wir-
tualne biura, które mają być rozmieszczone w 10
punktach miasta i zagwarantują dostęp do Inter-
netu: — Wystarczy, że mieszkaniec wejdzie na stro-
nę Urzędu Miasta, a uzyska pełne dossier, dotyczą-
ce procedury związanej z jego wnioskiem — wyja-
śniał Adam Fudali. Ułatwieniem mają też być
centra informacyjne, gdzie korzystając z kompu-
tera i drukarki, będzie można pobrać wniosek
i wypełniony złożyć w UM.  — Zmniejszenie licz-
by koniecznych odwiedzin w Urzędzie Miasta, przej-
rzystość działań administracji publicznej, przyspie-
szenie obiegu dokumentów, kontrola stanu ich re-
alizacji, wymiana danych, udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych i mieszkańców, którzy nie mają
komputera — wymieniał plusy istnienia platfor-
my cyfrowej A. Fudali. Prezydent podkreślił też
zaangażowanie i pracę osób z Wydziału Infor-
matyki UM, które przygotowały RPIC. Platfor-
ma jest odpowiedzią na rosnącą stale popularność
Internetu i potrzebę „pójścia z duchem czasu”.
Jednak RPIC to nie tylko możliwość elektronicz-
nego załatwiania urzędowych spraw, ale także
monitoring wizyjny miasta, który ma poprawić
bezpieczeństwo mieszkańców oraz bilet elektro-
niczny, zastępujący tradycyjny, papierowy bilet
autobusowy (patrz też „GR” nr 5/2003).  Prezy-
dent wspomniał o cyfrowej mapie numerycznej
miasta i systemie informacji o terenie oraz naucza-
niu na odległość, a także o innych korzyściach
z funkcjonowania RPIC: — Platforma daje moż-
liwość koordynowania pracy służb ratowniczych
i usprawnienia systemu zarządzania kryzysowego —
wyjaśniał radnym prezydent. — Dzięki niej moż-
na będzie także uzyskać informacje o wszystkich
NZOZ–ach i placówkach służby zdrowia działają-
cych na terenie Rybnika oraz pracy aptek, itp. Naj-
ważniejsze jednak jest to, że na realizację tych
zadań miasto chce pozyskać dodatkowe środki:
— Budując Rybnicką Platformę Informacji Cyfro-
wej mamy szansę wykonania tego zadania nie za
100%, ale 25% z naszego budżetu. Taką możliwość
daje Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego i fundusze UE — wyjaśniał A. Fu-
dali. Pięć projektów, na które miasto chce uzy-
skać dofinansowanie w ramach ZPORR, w for-
mie uchwał głosowano w dalszej części sesji (patrz:
str. 6–7). W czasie omawiania tego punktu, radni
odbyli również wirtualną podróż po mieście,

na którą „zaprosił” naczelnik Wydziału Admini-
stracyjnego UM Jacek Reclik. Odwiedzając stro-
nę www.rybnik.pl, radni dowiedzieli się o jej spe-
cyfice – zawartych tam wielu cennych informa-
cjach z życia miasta, a także przekonali się jak
działa wirtualne biuro. — To jest przyszłość urzę-
du — mówił J. Reclik. — Internet rewolucyjnie
zdobywa świat i my również przygotowujemy się
do roli, jaką przed nami stawia. Jest to o tyle waż-
ne, że liczba Internautów odwiedzających rybnicką
stronę rośnie z dnia na dzień (w marcu br. było
ich 33 tys., a już w kwietniu ponad 35 tys.).

W informacji prezydenta o pracach w mieście
mowa była również o podpisaniu umów partner-
skich z Newtownabbey i Karwiną (szerzej w po-
przednim numerze), rybnickich imprezach zwią-
zanych z wejściem do UE, służbie zdrowia oraz
placu obok UM, gdzie miał powstać oddział za-
miejscowy sądu okręgowego. Jednak ze względu
na specyficzne wymogi związane z infrastrukturą
budynku, prezydent wycofał się z tej koncepcji,
proponując na ten cel teren po byłej szkole mu-
zycznej. Być może powstanie tam również proku-
ratura okręgowa.

Radny nadal radnymRadny nadal radnymRadny nadal radnymRadny nadal radnymRadny nadal radnym
Wojewoda wezwał Radę Miasta do podję-

cia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnię-
cia mandatu radnego SLD Stanisława Lener-
ta, który w jego opinii zarządza spółdzielnią
mieszkaniową z wykorzystaniem mienia ko-
munalnego miasta. A tym samym, zdaniem wo-
jewody, radny narusza zakaz zawarty w przepisie
artykułu 24f ustawy o samorządzie gminnym. Przy-
pomnijmy: St. Lenert jest prezesem Rybnickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej – wieczystego użyt-
kownika gruntów, będących własnością miasta
Rybnika. Stanowisko wojewody Lechosława Ja-
rzębskiego przedstawił radnym Michał Śmigiel-
ski. Wynika z niego, że podczas spotkania w Urzę-
dzie Wojewódzkim, przewodniczący RM i radny
St. Lenert uzyskali zapewnienia, że do czasu, kie-
dy sprawy ostatecznie nie wyjaśni Trybunał Kon-
stytucyjny, nie będą podejmowane żadne działa-
nia zmierzające do wygaszenia mandatu radnego
SLD. — Jednak na kilka dni przed decyzją o poda-
niu się do dymisji, wojewoda zmienił zdanie i we-
zwał RM do podjęcia uchwały o wygaśnięciu man-
datu, a jak wiem, nie zastosował tego do innych
prezesów spółdzielni mieszkaniowych z naszego
województwa, będących w podobnej sytuacji —
mówił przewodniczący RM. Podejmując swoją
decyzję wojewoda powołał się na stanowisko, ja-
kie w tej sprawie zajmują prawnicy Rządowego
Centrum Legislacji. Z kolei Biuro Studiów i Eks-
pertyz Kancelarii Sejmu RP wydało odmienną
opinię, dowodząc, że zakaz określony w artykule

24f ustawy, nie dotyczy radnego będącego jedno-
cześnie prezesem spółdzielni mieszkaniowej.
Przewodniczący RM jako przykład podał również
decyzję podjętą przez Naczelny Sąd Administra-
cyjny w Rzeszowie, który w ubiegłym roku wydał
werdykt w podobnej sprawie, uznając, że użytko-
wanie wieczyste i pełnienie funkcji prezesa SM nie
narusza artykułu 24f, więc nie można go interpre-
tować jako wykorzystanie mienia komunalnego do
osiągania własnych korzyści. — Należy uznać,
że stanowisko wojewody śląskiego jest odosobnio-
ne i nie zasługuje na aprobatę — mówił M. Śmi-
gielski. — Będę głosował za odrzuceniem uchwa-
ły. Zdaniem przewodniczącego RM, w przypad-
ku kiedy wojewoda wyda zarządzenie zastępcze,
sprawa powinna znaleźć rozstrzygnięcie w Woje-
wódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.
Kończąc swoje wystąpienie M. Śmigielski dodał,
że wszelkie skargi na uchwały rad w przedmiocie
wygaśnięcia mandatów radnych i na zarządzenia
zastępcze wojewody są konsekwentnie zawiesza-
ne przez WSA do czasu rozstrzygnięcia losów
ustawy w TK. Głos w dyskusji zabrał również
Wiesław Zawadzki (SLD) przekonując, że wo-
jewoda podważa decyzje wyborców, posługując się
przy tym „(...) wątpliwej jakości ustawą”: — Gdy-
by głupota miała skrzydła, to ta ustawa fruwałaby
wysoko w powietrzu — skwitował radny. — Dlate-
go będę przeciw. O kontrowersjach, jakie ustawa
wywołała w całym kraju mówił też Stanisław Sta-
jer (RIO), który powrócił do sprawy wygaśnięcia
mandatu byłej radnej RIO Alicji Wrzoł (o spra-
wie pisaliśmy dwukrotnie – „GR” nr 9 i 10/2003).
Radny stwierdził, że w sytuacji, gdy ważyły się losy
radnej RIO, argumentacja przedstawiona przez
przewodniczącego RM nie była taka przekonywu-
jąca. — To błędna ustawa, ale albo się do niej sto-
sujemy, albo nie — mówił St. Stajer. M. Śmigiel-
ski wyjaśniał, że w czasie kiedy zapadały decyzje
odnośnie mandatu A. Wrzoł, nie były znane inne
rozstrzygnięcia sądowe: — W przypadku Alicji
Wrzoł również argumentowałem za odrzuceniem
uchwały, ale niestety, wówczas moje argumenty nie
zwyciężyły i radna straciła mandat — wyjaśniał
M. Śmigielski. Swój punkt widzenia przedstawił
też główny zainteresowany: — Prezes spółdzielni
mieszkaniowej z pewnością nie jest osobą prowa-
dzącą działalność gospodarczą — przekonywał St.
Lenert. — Jak mi wiadomo, ustawodawca pracuje
już nad zmianą niefortunnie sformułowanych prze-
pisów, a wynika z nich, że prezesi spółdzielni miesz-
kaniowych nie prowadzą takiej działalności. My-
ślę, że Rada Miasta podejmie stosowną decyzję.
Oświadczam, że nie wezmę udziału w głosowaniu.
Krystyna Stokłosa (RIO) przekonywała, że...
„sądy nie stanowią prawa” i tylko TK może orzec
czy ustawa jest niezgodna z prawem, a Tomasz
Zejer (RIO) zwracał uwagę na złą „jakość” usta-
wy i zarzucał radnym brak konsekwencji w postę-
powaniu: — (...) Deklaruję, że będę głosował za
utrzymaniem mandatu St. Lenerta. Zwracam jed-
nak uwagę kolegom siedzącym po drugiej stronie
stołu (radni BSR – przyp. red.), że jeśli zagłosuje-
cie przeciwko uchyleniu mandatu St. Lenerta, do
czego namawiam, będziecie niekonsekwentni w sto-
sunku do głosowania w sprawie odwołania naszej

Sesja Rady Miasta – 19 maja

 Infokioski, telecentra i elektroniczna karta miejska – to nie hasła z książek
science fiction, ale instrumenty, które wkrótce mają ułatwić mieszkańcom
kontakt z Urzędem Miasta i nie tylko. Możliwość taką daje Rybnicka Platforma
Informacji Cyfrowej, której koncepcję przedstawiono podczas sesji.

„Klik” w przyszłość

c.d. na stronie 6.



Nr 6–7/396–397; czerwiec–lipiec 20046

koleżanki, radnej A. Wrzoł. Romuald Niewelt
(BSR) przekonywał, że jest różnica pomiędzy sy-
tuacją związaną z uchyleniem mandatu A. Wrzoł
i St. Lenerta. Ze względu na pewne rozbieżności,
M. Śmigielski przypomniał przyczyny odwołania
radnej RIO, a St. Stajer mówił o... „zasadach, któ-
rych powinno się przestrzegać”. Do sprawy
A. Wrzoł powrócił też Leszek Kuśka (BSR\PiS)
pytając, dlaczego tym razem nie zaproszono do
udziału w sesji prawników wojewody. — Powin-
niśmy zagłosować zgodnie z decyzją wojewody —
mówił radny. Głos w dyskusji zabrali również
Michał Chmieliński i Henryk Ryszka (obaj
BSR). — Zamiast stanowić prawo lokalne i zaj-
mować się sprawami miasta, ciągle odwołujemy
naszych kolegów radnych. Zmusza nas do tego wo-
jewoda, a teraz zrobił to „rzutem na taśmę” – sam
podał się do dymisji, ale nadal chce ingerować
w działalność rybnickiej RM — podsumował
R. Niewelt, zapewniając, że BSR nie poprze wy-
gaśnięcia mandatu radnego SLD. Kazimierz Zię-
ba (SLD) również krytycznie odniósł się do usta-
wy i wyraził przekonanie, że TK z pewnością ją
uchyli, bo to legislacyjny „bubel”. Nawiązał rów-
nież do mandatu A. Wrzoł: — To nie jest ta sama
sytuacja, gdyż wówczas chodziło o prowadzenie
działalności w budynku, który stanowi własność
miasta, a w tym przypadku mówimy o budynkach,
które są własnością spółdzielców. Spółdzielnia nie
jest nastawiona na zysk i utrzymuje się głównie
z opłat czynszowych — mówił radny SLD. Swoją
opinię o ustawie wyraził też Czesław Tkocz
(BSR), dowodząc, że sporny zapis może prowa-
dzić do dalszych nadinterpretacji, a w konsekwen-
cji do absurdów: — Opierając się na tym zapisie
można uznać, że ktoś, kto dzierżawi ziemię nie po-
winien startować w wyborach — mówił Cz. Tkocz.
Bolesław Korzeniowski (SLD) prosił, by radni
skupili się na omawianiu uchwały dotyczącej lo-
sów radnego St. Lenerta i nie wracali do wyda-
rzeń z roku ubiegłego, związanych z mandatem
radnej A. Wrzoł. Wiceprzewodniczący RM przy-
pominał radnym RIO panującą wówczas w RM
„atmosferę” i zaproponował zakończenie dysku-
sji. Jednak zanim doszło do głosowania projektu,
o konsekwencje nieprzyjęcia uchwały pytał Hen-
ryk Frystacki (BSR/PiS). Radczyni prawna
Łucja Pierchała wyjaśniła, że jeżeli RM nie po-
dejmie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu
radnego SLD, wówczas wojewoda wyda rozstrzy-
gnięcie nadzorcze, a kiedy ono wpłynie, RM ma
30 dni, by ono się uprawomocniło. — Jeżeli w tym
czasie RM zaskarży rozstrzygnięcie do WSA, to do-
póki nie zapadnie merytoryczny wyrok, radny bę-
dzie nadal radnym — tłumaczyła radczyni. —
Warto zaznaczyć, że WSA w Gliwicach konsekwent-
nie zawiesza wydawanie wyroków w tej sprawie,
ponieważ czuje intuicyjnie, że ustawa jest zła i na-
leży ją w Trybunale Konstytucyjnym obalić. (...) Po-
dobna sytuacja jest w Raciborzu, Jastrzębiu i Cho-
rzowie. Wszystko wskazuje na to, że wojewoda się
myli. Wyjaśnienia zakończyło głosowanie – prze-
ciw wygaśnięciu mandatu radnego St. Lenerta
było 14 osób, pięciu opowiedziało się za, a czte-
rech wstrzymało się od głosu. Decyzję większości
radni przyjęli oklaskami.

Budżetowe zmianyBudżetowe zmianyBudżetowe zmianyBudżetowe zmianyBudżetowe zmiany
Projekt dotyczący zmian w budżecie mia-

sta był kolejnym rozpatrywanym przez rad-
nych, a przedstawił go skarbnik miasta Bo-
gusław Paszenda. Projekt, który członkowie
Komisji Finansów przyjęli jednogłośnie,  zakłada
zwiększenie dochodów oraz wydatków per saldo
o kwotę 4.887.034 zł, co jest związane z wejściem
w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
W miejsce zlikwidowanych zasiłków wychowaw-
czych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
wprowadzony został nowy system świadczeń ro-
dzinnych oraz świadczeń opiekuńczych.

W projekcie uchwały budżetowej jest również
mowa o przeniesieniach wydatków budżetowych.
I tak oszczędność w wysokości 40.000 zł na prze-
targu na wykonanie dokumentacji „Przebudowy
wiaduktu oraz poboczy ul. Wodzisławskiej” po-
stanowiono przeznaczyć na aktualizację projektu
budowlano – wykonawczego ul. Rudzkiej – Ener-
getyków i przeprojektowanie skrzyżowania z sy-
gnalizacją akomodacyjną na rondo Rudzka – Gli-
wicka oraz na projekt modernizacji jezdni ul. Mi-
kołowskiej pod wiaduktem kolejowym. O 4.300 zł
zwiększono również dotację budżetową dla Domu
Kultury Boguszowice na dofinansowanie kosztów
związanych z wyjazdem Teatru Dorosłych do
Warszawy. Projekt uchwały zakładał również
zmiany w planach finansowych zakładów budże-
towych i środków specjalnych, a także w Gmin-
nym i Powiatowym Funduszach Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. W czasie omawiania
tych zmian H. Frystacki sugerował, by oszczęd-
ności na budowie kanalizacji sanitarnej na odcin-
ku Wielopole, w kwocie 20.000 zł, przeznaczyć na
drogę w tej dzielnicy, a nie jak zaproponowano,
na wykonanie projektu i zabudowę piezometrów
do pobierania prób oraz badań składu wód pod-
ziemnych na składowisku odpadów. Z kolei
St. Stajer pytał dlaczego oszczędność w wysoko-
ści 100.000 zł, którą uzyskano w wyniku rozstrzy-
gnięcia przetargu na opracowanie planu energe-
tycznego miasta, przeznacza się na zakup drzew
iglastych i siatki ogrodzeniowej do wykonania
ekranu akustycznego Obwiedni Południowej.
Radny zastanawiał się, czy kwoty tej nie powinno
się wydatkować na naprawę dróg. A. Fudali wyja-
śniał, że chodzi o wymóg, a nie chęć upiększania.
— Poza tym, środki z Gminnego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej nie mogą być
przeznaczone na budowę dróg — tłumaczył
A. Fudali. Prezydent zapewnił jednocześnie,
że fragment drogi w Wielopolu zostanie zmoder-
nizowany. Uchwałę przyjęto 23 głosami za.

Dofinansowanie (do) przyszłościDofinansowanie (do) przyszłościDofinansowanie (do) przyszłościDofinansowanie (do) przyszłościDofinansowanie (do) przyszłości
Radni zajęli się pakietem uchwał, o których

na początku sesji mówił prezydent miasta.
O dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ubie-
gać się będzie pięć projektów. Jak wyjaśniła zastępca
prezydenta Ewa Ryszka, wnioskodawca, czyli mia-
sto jest  zobowiązane do zabezpieczenia co najmniej
25% wartości każdej inwestycji. Na pozostałą część
zadania można uzyskać dofinansowanie z funduszy
strukturalnych UE. Projekty uchwał, na które mia-
sto chce pozyskać środki dotyczą: „Rozbudowy ukła-

du komunikacyjnego Rybnika poprzez przebudowę
skrzyżowania ul. Rudzka – Podmiejska na drodze wo-
jewódzkiej nr 920”  (w latach 2004 – 2006 w budżecie
miasta na realizację tego zadania zaplanowano
330.760,00 zł), „Podnoszenie jakości kształcenia po-
przez rozbudowę i adaptację Domu Nauczyciela przy
SP 29 na trzyoddziałowe przedszkole w Golejowie”
(środki z budżetu w kolejnych latach to 455.150,00 zł),
a także „Stworzenie warunków dla rozwoju działalno-
ści gospodarczej poprzez przebudowę układu komuni-
kacyjnego w rejonie ulic Raciborska i Dworek w cen-
trum Rybnika”, a na ten cel przeznaczyć 1.414.720,00 zł.
Kolejne projekty, które mają szansę na dofinanso-
wanie to „Rozwój społeczeństwa informacyjnego po-
przez realizację systemu monitoringu wizyjnego Miasta
Rybnika w ramach Rybnickiej Platformy Informacji
Cyfrowej” (w budżecie w latach 2004–2006 zaplano-
wano – 925.810,00 zł), a także „Rozwój społeczeń-
stwa informacyjnego poprzez wprowadzenie elektro-
nicznej karty miejskiej i budowę publicznych punktów
dostępu do Internetu na terenie Rybnika w ramach
Rybnickiej Platformy Informacji Cyfrowej”, na reali-
zację którego planuje się wydać z budżetu miasta
2.500.000,00 zł. Zanim jednak radni przystąpili do
głosowania poszczególnych uchwał, radna K. Stokłosa
nawiązała do projektu rozbudowy i adaptacji Domu
Nauczyciela przy SP 29 na trzyoddziałowe przedszko-
le w Golejowie: — Adaptacja miała kosztować
300 tys. zł. Teraz mamy do przegłosowania projekt
uchwały, gdzie wkład własny w wysokości 25% to
455.150, 00 zł — mówiła K. Stokłosa. — Sześciokrot-
ne „przebicie” w stosunku do tego co głosowaliśmy
uchwalając budżet na rok 2004. Zawracałam już uwagę
na szacunkowe dane, które nijak się mają do rzeczywi-
stości. Wyjaśniając wątpliwości radnej, zastępca pre-
zydenta Józef Cyran mówił o problemach technicz-
nych związanych z modernizacją starego budynku:
— Budynek nie nadawał się do tego, by powstało
w nim w pełni profesjonalne przedszkole — tłumaczył
J. Cyran, mówiąc o konieczności wzmocnienia fun-
damentów oraz dobudowania dwóch segmentów,
gdyż ostatecznie ustalono, że w Golejowie powstanie
trzy–, a nie, jak wcześniej zakładano, jednooddziało-
we przedszkole. Radna K. Stokłosa przypominając,
że już kilka razy zgłaszała prośbę o zamieszczanie peł-
niejszych uzasadnień do projektów uchwał, przeko-
nywała, że stan budynku można było sprawdzić dużo
wcześniej, podobnie jak wiedzę na temat tego, ilu od-
działowe będzie to przedszkole. — Nie podzielam tego
poglądu — argumentował J. Cyran. — Będą przeciw-
ko projektowi — stwierdziła radna RIO. Z kolei rad-
ny W. Zawadzki zastanawiał się, czy za tę kwotę nie
można byłoby wybudować nowego budynku przed-
szkola, a Bronisław Drabiniok (PO) pytał o pro-
jekt dotyczący przebudowy układu komunikacyjne-
go w rejonie ulic Raciborskiej i Dworek, twierdząc,
że przebudowę tego odcinka miała zapewnić „Pla-
za”: — Dlaczego inwestujemy w coś, co miała zrobić
„Plaza” — pytał. — Nic się nie zmieniło. Zadanie chce-
my realizować oszczędnie — tłumaczył A. Fudali. —
W akcie notarialnym wynegocjowałem, że za poprawę
układu komunikacyjnego „Plaza” zapłaci 1.900.000 zł.
Wkład własny miasta do projektu w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego to zabezpieczenie 25% z kwoty 5.700.000 czyli
1.414.000 zł Następnie radni głosowali kolejno po-
szczególne uchwały. Pierwszą dotyczącą przebudowy

c.d. ze strony 5.
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skrzyżowania Rudzka – Podmiejska poparły 23 oso-
by, jedna się wstrzymała. Kolejną, w sprawie adapta-
cji domu nauczyciela na przedszkole zaakceptowało
19 radnych, dwóch się wstrzymało, a 3 były przeciw-
ne. Następnie przy 5 głosach wstrzymujących się, 2
przeciwnych i 18 za przyjęto projekt w sprawie prze-
budowy układu komunikacyjnego w rejonie ul. Raci-
borskiej i Dworek, a jednogłośnie rybniccy rajcy po-
parli propozycję powstania monitoringu wizyjnego
miasta. Jedna osoba była przeciwko wprowadzeniu
elektronicznej karty miejskiej i budowie publicznych
punktów dostępu do Internetu.

Sport na lataSport na lataSport na lataSport na lataSport na lata
Radni przyjęli strategię rozwoju sportu

w Rybniku w latach 2004 – 2010, co pozwoli
na usystematyzowanie i skoordynowanie dzia-
łań, w celu lepszego wykorzystania istnieją-
cej bazy sportowej. Dokument, nad którym pra-
cowano prawie 2 lata, określa kierunki rozwoju
dyscyplin sportowych, bazy szkoleniowej i obiek-
tów sportowych. W jego opracowanie zaangażo-
wali się m.in. przedstawiciele rybnickich klubów
sportowych, a zadanie nie było łatwe, gdyż  cho-
dziło o zdiagnozowanie poszczególnych sekcji i
dziedzin sportu. — To dokument, w oparciu o który
będzie można realizować zadania związane ze spor-
tem w mieście — tłumaczyła Ewa Ryszka. Strate-
gia mówi m.in. o sporcie szkolnym, szkoleniu dzie-
ci uzdolnionych sportowo, doskonaleniu kadry
trenerskiej, bazie sportowej i klasach sportowych.
Dokument zakłada też powołanie przy prezyden-
cie rady ds. sportu, określa aktualny stan sportu,
porusza kwestie osób niepełnosprawnych i ustala
dyscypliny wiodące w rybnickim sporcie wyczyno-
wym, a zostały nimi żużel, piłka nożna, koszyków-
ka i siatkówka męskie, judo oraz szachy. Dzięki
strategii udało się zinwentaryzować boiska piłkar-
skie w mieście, a także określić priorytety strate-
giczne na najbliższe lata: — Sztuką jest właściwie
podzielić pieniądze na ten cel. Dlatego wybrano dys-
cypliny wiodące, a nie była to sprawa łatwa, gdyż
każdy działacz sportowy uzna, że otrzymuje zbyt
mało środków — mówiła E. Ryszka. Przyjęte w
strategii zadania inwestycyjne są wyłącznie pro-
pozycjami, które w zależności od możliwości fi-
nansowych mogą być ujęte w szczegółowych pla-
nach. Jest to więc dokument otwarty, który bę-
dzie modyfikowany. Na wprowadzenie zmian rad-
ni nie chcieli jednak czekać – St. Stajer zgłosił
wniosek formalny o dopisanie żeglarstwa do kil-
ku innych dyscyplin wiodących, umieszczonych
w strategii. — Każdy z radnych może teraz uznać,
że jego ulubiona dyscyplina jest lepsza — przeko-
nywał H. Frystacki. — Nie znaczy to, że nie będzie-
my się zajmować dyscypliną, która nie została uzna-
na za wiodącą. Dziwne, że nie zgłaszał pan swojej
propozycji podczas posiedzenia komisji. B. Drabi-
niok chciał wiedzieć jaki sport... „ma w Rybniku
priorytet”. — Numerem jeden jest żużel – dyscypli-
na z Rybnikiem związana, która od dłuższego cza-
su miasto promuje — wyjaśniał H. Frystacki, któ-
ry poinformował ponadto, że projekt uchwały zo-
stał jednogłośnie przyjęty przez członków Komi-
sji Oświaty, Kultury i Sportu. Podkreślił również
ogrom pracy, jaki włożono w przygotowanie do-
kumentu. O rekreacji i braku tras rowerowych

w Boguszowicach–Osiedlu mówił W. Zawadzki,
a następnie poddano pod głosowanie wniosek rad-
nego St. Stajera, jednak nie zyskał on akceptacji
radnych – za jego odrzuceniem było 10 osób, prze-
ciw 9, a 4 wstrzymały się od głosu. Całą uchwałę
przyjęto 19 głosami za przy 5 wstrzymujących się.

Stworzą rodzinęStworzą rodzinęStworzą rodzinęStworzą rodzinęStworzą rodzinę
Decyzją RM w Rybniku powstanie drugi

Rodzinny Dom Dziecka. — W ten sposób dzieci
znajdą ciepło i miłość oraz poznają atmosferę inną
niż ta, która panuje w placówkach opiekuńczo–
wychowawczych — mówiła Ewa Ryszka. — Nale-
ży stworzyć im warunki zbliżone do rodzinnych. To
dobry krok. Na terenie miasta funkcjonuje już je-
den Rodzinny Dom Dziecka, w którym wychowuje
się 9 dzieci przysposobionych. 1 lipca ma rozpo-
cząć funkcjonowanie kolejna tego typu placów-
ka, tym razem w Chwałowicach. O plusach istnie-
nia rodzinnych domów dziecka mówili L. Kuśka,
Cz. Tkocz i W. Zawadzki, choć ten ostatni zwró-
cił uwagę na wysokie koszty utrzymania dzieci:
— Na jedno dziecko przeznacza się ok. 2 tys. zł mie-
sięcznie. Na rok to 24 tys. zł, a skoro dzieci ma tam
być 8, daje to kwotę prawie 200 tys. zł. Nie da się
tego porównać z innymi rodzinami i dziećmi —
mówił radny. (W rzeczywistości koszty są nieco
niższe – na jedno dziecko 1480 zł, czyli na 8 dzieci
w ciągu roku ponad 142 tys. zł. – przyp. red.)
— Koszty będą zawsze, bez względu na to, czy dziec-
ko będzie w placówce resocjalizacyjnej, socjaliza-
cyjnej czy w tej zbliżonej do rodziny. Dzieci znala-
zły się w takiej sytuacji nie z własnej woli i jeżeli
możemy poprawić ich sytuację, to jest to naszym
obowiązkiem — wyjaśniała Ewa Ryszka.
— W Rodzinnym Domu Dziecka może znajdo-
wać się do ośmiorga dzieci, z którymi trzeba dużo
pracować, wymagają kontroli, porad psychologa
i pedagoga. Zastępczyni prezydenta tłumaczyła, że
środki na dzieci przekazywane są z budżetu pań-
stwa. L. Kuśka poinformował, że projekt uchwały
Komisja Samorządu, Bezpieczeństwa i Pomocy
Społecznej przyjęła jednogłośnie i podkreślał, że
rybnickie doświadczenia pokazują, że takich pla-
cówek powinno powstawać więcej. Zastępca pre-
zydenta wyjaśniała jeszcze radnym specyfikę funk-
cjonowania Rodzinnego Domu Dziecka – jak jest
dobierana rodzina, jak długo sprawuje opiekę nad
dziećmi i jaki jest łączny koszt utrzymania placów-
ki, a następnie radni przy trzech głosach wstrzy-
mujących się poparli uchwałę.

Statut zatwierdzonyStatut zatwierdzonyStatut zatwierdzonyStatut zatwierdzonyStatut zatwierdzony
W czasie sesji radni powrócili do omawia-

nej podczas ostatniej sesji sprawy statutu
Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla
Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umy-
słowo im. Jana Pawła II. Wówczas RM nie przy-
jęła statutu z uwagi na zapis ograniczający obszar
działania placówki jedynie do terenu miasta Ryb-
nika, co mogłoby wpłynąć na możliwość otrzyma-
nia środków z Narodowego Funduszu Zdrowia
(więcej w poprzednim numerze „GR”). Rada Spo-
łeczna ośrodka, w gestii której leży uchwalenie
statutu, poprawkę wprowadziła. Tak więc nic nie
stało na przeszkodzie, by podczas sesji radni jed-
nogłośnie statut zatwierdzili.

Pro publico bonoPro publico bonoPro publico bonoPro publico bonoPro publico bono
Długo oczekiwana ustawa o działalności

pożytku publicznego i wolontariacie  obli-
guje samorząd terytorialny do uchwalenia
rocznego programu współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi. Celem współpracy jest
budowanie partnerstwa między administracją
publiczną a tymi organizacjami, umacnianie lo-
kalnych działań i  stwarzanie warunków dla po-
wstawania inicjatyw i struktur pracujących na
rzecz lokalnych społeczności. Zawarte w pro-
gramie obszary (m.in. edukacja, kultura i kul-
tura fizyczna, ochrona środowiska, polityka pro-
rodzinna, pomoc społeczna, porządek publicz-
ny i bezpieczeństwo, promocja miasta, promo-
cja i ochrona zdrowia, wspieranie osób niepeł-
nosprawnych, współpraca ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw) i for-
my współpracy przybliżyła radnym wiceprezy-
dent Ewa Ryszka, podkreślając, że przystają one
do ustaleń zawartych w przyjętej przez miasto
Rybnickiej karcie współpracy z organizacjami po-
zarządowymi. Przypomniała też kilka założeń
nowej ustawy, w tym możliwość przekazywania
przez każdego obywatela 1% podatku od do-
chodu na rzecz wybranej organizacji zarejestro-
wanej w sądzie rejestrowym jako organizacja
pożytku publicznego. „Program współpracy
Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowy-
mi i innymi organizacjami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego” wyznacza pewne
ramy, by miasto mogło poszczególnym organi-
zacjom udzielać wsparcia w zależności od po-
trzeb. Zarówno komisje branżowe, jak i radni
przyjęli program jednogłośnie.

SOS–W do marszałka?SOS–W do marszałka?SOS–W do marszałka?SOS–W do marszałka?SOS–W do marszałka?
Zastępca prezydenta Jerzy Frelich przed-

stawił projekt uchwały w sprawie upoważnie-
nia dla prezydenta miasta do podjęcia dzia-
łań zmierzających do przejęcia prowadzenia
przez Zarząd Województwa Śląskiego Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w
Rybniku. Trudno ukryć, że działania te podyk-
towane są względami finansowymi – otrzymywa-
na z budżetu państwa subwencja tylko w 60%
pokrywa koszty prowadzenia ośrodka, reszta po-
chodzi z budżetu miasta. Ponadto ma on charak-
ter regionalny, gdyż połowa jego wychowanków
to młodzież z okolicznych gmin. Radni podjęli tę
uchwałę jednogłośnie.

Z wojewódzkiej na krajową?Z wojewódzkiej na krajową?Z wojewódzkiej na krajową?Z wojewódzkiej na krajową?Z wojewódzkiej na krajową?
Jak już niedawno informowaliśmy, Zwią-

zek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodnie-
go czyni starania, by drogę wojewódzką  nr
935 (Racibórz–Rybnik–Żory–Pszczyna) zali-
czyć do kategorii dróg krajowych. Przekwalifi-
kowanie tej drogi ułatwiłoby pozyskanie środków
na jej modernizacje i przebudowę, o co Związek
i leżące na jej „trasie” gminy zabiegają. W związ-
ku z tym prezydent Rybnika zwrócił się do rad-
nych o pozytywne zaopiniowanie zaliczenia obec-
nej drogi wojewódzkiej do kategorii dróg krajo-
wych, na co radni wyrazili jednomyślnie zgodę.

c.d. na stronie 8.
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Podwieczorek z VAT–emPodwieczorek z VAT–emPodwieczorek z VAT–emPodwieczorek z VAT–emPodwieczorek z VAT–em
Po raz drugi ocenie radnych poddany zo-

stał projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat
za korzystanie ze świadczeń w przedszkolach
prowadzonych przez miasto. Na poprzedniej
sesji, po burzliwej dyskusji, prezydent wycofał pro-
jekt, w którym każda godzina ponad obowiązują-
cy, 7–godzinny czas pracy rybnickich przedszkoli
(ustawowy dla gmin obowiązek zapewnienia opie-
ki przedszkolnej wynosi 5 godzin), byłaby płatna.
Do nowego projektu prezydent zgłosił autopo-
prawkę wycofującą tę opłatę, gdyż z powodu za-
pisów nowej ustawy o podatku VAT od towarów
i usług, wzrośnie zapewne koszt przedszkolnych
posiłków dla dzieci, a tym samym odpłatność.
Szkopuł w tym, że w momencie głosowania uchwa-
ły nie było wiadomo w 100% czy podatek taki bę-
dzie obowiązywał i w jakiej wysokości. Prezydent
zaproponował zatem, by do kwot opłat za poszcze-
gólne posiłki dodać słowo netto. Jednak radni,
którzy już na poprzedniej sesji nie godzili na do-
datkowe stałe opłaty za „nadgodziny”, również
teraz nie byli skłonni do zgody na podwyższenie
opłat posiłków, tym bardziej, że nie wiadomo było
jaka stawka VAT–u będzie obowiązywać. Radny
Andrzej Wojaczek (BSR/PiS) zgłosił wniosek,
by tak wyliczyć opłaty za posiłki, by ich całkowita
wartość razem z VAT–em nie przekroczyła kwot
w projekcie uchwały (śniadanie – 15 zł, obiad – 50 zł,
podwieczorek – 10 zł  miesięcznie). Mając na uwa-
dze fakt, że prowadzenie przedszkoli jest zadaniem
własnym miasta i gmina nie otrzymuje na nie żad-
nej subwencji czy dotacji, prezydent zadał pytanie,
gdzie w takim razie szukać pieniędzy na dodatko-
we koszty spowodowane wprowadzeniem podat-
ku. Problem ten nie dotyczy zresztą jedynie przed-
szkoli, ale wszystkich miejskich jednostek, które
świadczą mieszkańcom jakiekolwiek usługi. — To
jest ustawa, przeciwko której zdecydowanie prote-
stujemy, ale na dziś takie obowiązuje prawo — po-
wiedział prezydent. Radny Bronisław Drabiniok
zastanawiał się, czy takich poprawek nie można
było wprowadzić do uchwały wcześniej. Prezydent
przypomniał jednak, że wiedza o wprowadzeniu
podatku wciąż się zmieniała, więc trudno było
z wyprzedzeniem podejmować jakieś działania.
— Obawiam się, że ustawa o podatku VAT od to-
warów i usług i jej konsekwencje dla samorządu bę-
dzie jeszcze wielokrotnie przedmiotem naszej dysku-
sji, podobnie jak punkt 24f  ustawy o finansowaniu
samorządu — dodał. — Powołałem specjalny ze-
spół do wyjaśnienia wszystkich kwestii ustawy o po-
datku VAT, mogących mieć dla nas przykre konse-
kwencje. Grozi nam bowiem, że nasz budżet zosta-
nie pomniejszony o podatki, które płacić będą różne
miejskie jednostki i instytucje z miejskich pieniędzy.
A podatek będzie odprowadzany do Warszawy...
Radny W. Zawadzki wyraził nadzieję, że kiedy po-
datek VAT zostanie wprowadzony, „odpowiednie
służby” pieniędzy dołożą... A. Wojaczek zapropo-
nował, by do przedszkolnych posiłków miasto do-
łożyło z rezerwy budżetowej. Jednak, jak powie-
dział prezydent, problem jest szerszy i takie rozwią-
zanie niewiele załatwi. — Jako odpowiedzialny
za politykę finansową miasta, mam prawo oczekiwać

od radnych wskazania źródeł finansowania pewnych
zadań przez nich proponowanych. Radny St. Stajer
zaproponował, by nie robić niczego w ciemno, sko-
ro stawka VAT jest niewiadomą. — Pozostawmy
stawki bez zmian, a podnieśmy je, kiedy wysokość
VAT–u  będzie znana. Ponieważ jednak rozpoczął
się nabór do przedszkoli i rodzicom trzeba podać
zasady przyjęć, w tym wysokość opłat za posiłki,
prezydent zaapelował o podjęcie uchwały. Radny
Cz. Tkocz opowiedział się za dodaniem słów „net-
to”, a reszta zależeć będzie od ustaleń ustawowych.
— Skoro nasza wiedza jest niepełna, należy tę uchwa-
łę wycofać lub odrzucić — zaproponował radny
B. Korzeniowski. — Przyjmując najwyższą stawkę
VAT czyli 22%, posiłki będą dodatkowo kosztować
ok. 650 tys. zł. — tłumaczył prezydent. — Tyle skarb
państwa chce zarobić na rodzicach rybnickich przed-
szkolaków. My stawek nie zmieniamy, ale cięcia w
budżecie państwa muszą być zrobione naszymi rę-
kami... Rocznie na przedszkola wydajemy 14,5 mln zł.
Jest to zadanie ustawowe gminy i od państwa nie
dostajemy na nie ani złotówki. I teraz rada stoi przed
dylematem: czy podwyższyć koszt posiłku o VAT, czy
zwalniać pracowników przedszkoli, bo taki może być
efekt braku środków. Przedyskutowaniu tego pro-
blemu posłużyła krótka przerwa, jednak stanowi-
ska się nie zmieniły. A. Wojaczek podtrzymał swój
formalny wniosek, by w wysokości opłat zawrzeć
ewentualny podatek VAT, ale radni odrzucili
tę propozycję jednym głosem. Natomiast cała
uchwała przeszła 15 głosami za, 8 przeciw i przy
1 głosie wstrzymującym się. (Treść uchwały publi-
kujemy w „Monitorze Miejskim” na str. 40.)

Spraw edukacji dotknęła też kolejna uchwała
rozszerzająca obwód Gimnazjum nr 8, by umoż-
liwić zainteresowanej młodzieży udział w realiza-
cji prowadzonego w G 8 programu autorskiego
w zakresie „wychowania przez sztukę”.

Co je moje...Co je moje...Co je moje...Co je moje...Co je moje...
Kolejna uchwała jest konsekwencją dwu kon-

fliktów wokół planów poszerzenia ulicy Wierzbo-
wej, na co nie zgadza się część właścicieli działek
leżących wzdłuż niej, którzy nie chcą za żadną cenę
sprzedać gruntu pod poszerzenie; druga sprawa
dotyczy wykupu terenu między ulicami Kotucza
i Rudzkiej, jakiego miasto chce dokonać na rzecz
kampusu. Przed rokiem mieszkańcy wnieśli do
Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi na
uchwały RM w sprawie nieuwzględnienia przez
Radę ich zarzutów do planu zagospodarowania
przestrzennego. Jednak wszystko wskazuje na to,
że skargi te w NSA zostaną rozpatrzone nie wcze-
śniej niż ...za dwa lata. W związku z tym nie moż-
na kontynuować prac nad planem zagospodaro-
wania przestrzennego spornych terenów, zaś spo-
rządzenie takiego planu dla miasta jest obowiąz-
kowe. Projekt uchwały proponuje zatem wyłączyć
z prac planistycznych do odrębnego uchwalenia
fragmenty planu zagospodarowania przestrzenne-
go spornych terenów Śródmieścia Rybnika wraz
z otoczeniem w rejonach ulic Wierzbowej, Kotu-
cza i Rudzkiej, by prace nad  planem innych tere-
nów mogły być kontynuowane. St. Stajer przypo-
mniał sesję, kiedy skargi były rozpatrywane i po-
wtórzył opinię RIO, zgodnie z którą należało
z mieszkańcami nadal negocjować. Prezydent

stwierdził, że warunki, jakie właściciele działek,
między ulicą Kotucza, a Rudzką stawiali, były i są
nadal nie do przyjęcia – żądali oni np. niewspół-
miernie wysokich cen za niewielkie kawałki grun-
tu lub...kamienicy na Rynku. Radną K. Stokłosę
zainteresował termin zatwierdzenia planu prze-
strzennego zagospodarowania dla reszty dzielnic,
ponieważ to decyduje o możliwości m.in. inwe-
stowania na danym terenie. Jak powiedział refe-
rujący uchwałę wiceprezydent J. Frelich, prace
zakończą się w IV kwartale tego roku. Za uchwałą
opowiedziało się 19 radnych, 5 wstrzymało się od
głosu. J. Frelich przedstawił też projekt uchwały
w sprawie nabycia, nieodpłatnego przekazania,
oddania w użytkowanie i wydzierżawienia oraz
ustanowienie służebności gruntowej. Radni zgo-
dzili się m.in. na przekazanie miastu lokali miesz-
kalnych przez PKP w ramach restrukturyzacji tego
przedsiębiorstwa, co jest dość kłopotliwym „pre-
zentem”, choćby ze względu na stan lokali i za-
dłużenie czynszowe. Natomiast nabycie prawa
użytkowania wieczystego gruntów w Niedobczy-
cach jest związane z procesem likwidacji Rybnic-
kiej Strefy Aktywności Gospodarczej na terenie
b. kopalni „Rymer” i konieczności podziału ma-
jątku między wspólników – miasto i „spadkobier-
cę” Rybnickiej Spółki Węglowej Kompanię Wę-
glową. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Signum Magnum skarży...Signum Magnum skarży...Signum Magnum skarży...Signum Magnum skarży...Signum Magnum skarży...
Wciąż utrzymuje się napięcie na linii mia-

sto – fundacja Signum Magnum. W czasie po-
przedniej sesji radni za niezasadne uznali zarzuty
dotyczące niewystarczającego i niezgodnego z pra-
wem, zdaniem przedstawicieli fundacji, jej finan-
sowania przez miasto. Między 13 a 19 kwietnia br.
fundacja złożyła kolejnych sześć skarg na działal-
ność prezydenta, które na początku maja rozpa-
trzyła Komisja Rewizyjna Rady Miasta. Treść skarg
i interpretację zarzutów przytoczyli na sesji prze-
wodniczący komisji R. Niewelt i jej członek Józef
Ibrom (BSR). A nie była to sprawa prosta, bo
z gąszczu prawniczego języka trudno było wyłuskać
meritum sprawy. Jednak po raz kolejny sprawdzi-
ło się powiedzenie, że kiedy nie bardzo wiadomo
o co chodzi, chodzi o pieniądze.

A wszystko zaczęło się w kwietniu 1993 roku, kie-
dy to ówczesna Rada Miasta podjęła uchwałę o na-
wiązaniu współpracy z Apostolatem Signum Ma-
gnum wydzierżawiając mu na 50 lat budynek przy
ul. Dworek. W tak powstałym ośrodku – placówce
prywatnej – rozpoczął funkcjonowanie dom dziec-
ka dla ośmiorga dzieci, które kierowane są do pla-
cówek opiekuńczo–wychowawczych postanowie-
niem sądu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgod-
nie z dziś obowiązującymi przepisami ustawy o po-
mocy społecznej, ośrodek taki, zarejestrowany jako
placówka opiekuńczo–wychowawcza, ma prawo do
dotacji państwa poprzez wojewodę, pod warunkiem
złożenia tzw. oferty. Sęk w tym, że fundacja posiada
taki status dopiero od 2002 roku i wcześniej była
finansowana wyłącznie z miejskiego budżetu. Po-
mimo formalnych możliwości pozyskania pieniędzy
od państwa, miasto placówkę finansuje nadal, gdyż
oferta została złożona zbyt późno i nie została przez
wojewodę rozpatrzona. Od dłuższego czasu kierownic-
two Signum Magnum zarzuca miastu niedostateczne

c.d. ze strony 7.
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wsparcie finansowe, w tym na utrzymanie budynku,
brak należytego nadzoru m.in. nad działaniem OPS,
przewlekanie, niedopełnienie, nie wywiązywanie się
z umowy itd., itd. Wszystkie te zarzuty znalazły miej-
sce w formalnych skargach. Po ich rozpatrzeniu,
a wcześniej wizycie w placówce, Komisja Rewizyjna
RM nie dopatrzyła się żadnych uchybień ze strony
miasta i wydała opinię, że wszystkie czynności wyko-
nywane przez miasto względem fundacji były zgodne
z prawem. Dlatego też komisja wnioskowała o uzna-
nie skarg fundacji Signum Magnum za niezasadne.

Chociaż temat Signum Magnum był na forum
Rady Miasta podnoszony wielokrotnie, nie obyło
się bez dyskusji. R. Niewelt przytoczył szereg udo-
kumentowanych kwot, które miasto przeznaczyło
na utrzymanie placówki. Potwierdziła to wicepre-
zydent E. Ryszka, dodając jeszcze kilka. I tak
od 1995 roku Signum Magnum otrzymało od mia-
sta ponad 650 tys. zł, w tym na utrzymanie dzieci
(1.086 zł miesięcznie na jedno dziecko, choć fun-
dacja żądała ponad 2,5 tys.), bieżące płatności, mo-
dernizację budynku oraz na realizację programów
opiekuńczo–wychowawczych z funduszu „alkoho-
lowego”. Radni wydawali się zbulwersowani przy-
toczonymi kwotami: — Czy ta fundacja jest poza
kontrolą? Przecież to są ogromne sumy i odnosi się
wrażenie, że żądania są coraz większe — mówił
W. Zawadzki. — Od 2001 roku miasto ma większą
kontrolę nad wydatkami fundacji, a jej kierownic-
two uważa takie działania miasta za restrykcyjne
i utrudniające działalność. Stąd zapewne te lawino-
we skargi i roszczeniowa postawa. Kierownictwo fun-
dacji we wszystkim zasłania się dobrem dzieci,
co nie jest do końca wiarygodnym argumentem.
Uważam, że należy zrewidować podpisaną niegdyś
umowę i zastosować ostre cięcia. Ta sprawa wyma-
ga radykalnego rozwiązania — wyraził swoją opi-
nię R. Niewelt. Prezydent A. Fudali uważa podpi-
saną przed laty umowę z fundacją za bardzo nie-
korzystną dla miasta. — Podjęta w 1993 roku,
a więc w pierwszej kadencji, uchwała dotyczyła Apo-
stolatu, a akt notarialny ówczesne władze podpisały
z prywatna fundacją. Przez całe lata wydawano bez-
prawnie pieniądze z miejskiego budżetu. I myśmy
przyszli na ten bałagan i musieliśmy sobie z tym po-
radzić —  mówił prezydent. Członkiem Zarządu
Miasta była wtedy radna K. Stokłosa, która nie czu-
je się odpowiedzialna za tamte decyzje, uważając,
że umowa była konsultowana z obsługą prawną
miasta, której zadaniem jest konstrukcja prawidło-
wych zapisów. — Dlaczego teraz wini się ówczesny
Zarząd Miasta? Pan prezydent też był wtedy radnym
i nie pamiętam żeby pan zgłaszał wątpliwości. Prezy-
dent przypomniał, że uchwała została poprawiona po
trzech latach, a jeszcze niedawno Rybnicka Inicjatywa
Obywatelska stawała w zdecydowanej obronie budzą-
cych wątpliwości aktualnych władz miasta działań fun-
dacji. Radny Z. Gajda zaproponował „powrót do
źródeł” i zrewidowanie umowy: — Spirala żądań fun-
dacji wciąż jest nakręcana. Uważam, że należy to prze-
rwać, a dzieci umieścić w innych ośrodkach. R. Niewelt
poinformował radnych, że „w kolejce” czeka następ-
na skarga, która będzie rozpatrywana na najbliższej
sesji. Tak więc temat Signum Magnum nie zniknie
z naszych łamów zbyt szybko. Ostatecznie radni w gło-
sowaniu odrzucili skargi 18 głosami, przy 1 przeciw
i 6 wstrzymującymi się.

Ale to nie był koniec skarg. Rada przy jednym
głosie wstrzymującym oddaliła skierowaną do wo-
jewody skargę W. Zarożnego w związku z wypo-
wiedzeniem mu umowy najmu mieszkania komu-
nalnego. Uznano wypowiedzenie za uzasadnione,
gdyż W. Zarożny podnajął mieszkanie osobom
trzecim, co jest niezgodne z przepisami. Uznano
natomiast za zasadną skargę A. Machulik na prze-
wlekłość i biurokratyczne załatwianie sprawy do-
tyczącej uregulowania stanu prawnego i wypłace-
nie należytego odszkodowania w związku z zaję-
ciem części posesji pod drogę powiatową. Odrzu-
cono skargę J. Całki w związku z odmową uzyska-
nia mieszkania komunalnego, a to z powodu nie
spełniania przez skarżącą kryteriów zawartych
w uchwale RM. Negatywnie rozpatrzono też zaża-
lenie J. Szymały na działalność Ośrodka Pomocy
Społecznej, tj. na świadczenie niewystarczającej
pomocy jego rodzinie. Skarżący nie jest klientem
ośrodka, ale pomocą objęta jest jego matka, z którą
mieszka. 35–letni J. Szymała, od kilku lat bezro-
botny, w jej imieniu kilkakrotnie wyrażał pisemnie
niezadowolenie z wysokości zasiłku. Radni skargę
odrzucili przy 1 głosie wstrzymującym się.

Wolnym głosem...Wolnym głosem...Wolnym głosem...Wolnym głosem...Wolnym głosem...
Sporo „wolnych” spraw i tematów uzbierało się

od poprzedniej sesji, a tę część posiedzenia rozpoczął
przewodniczący RM M. Śmigielski, informacją
o negatywnej odpowiedzi marszałka województwa
na pismo prezydenta Rybnika dotyczące powstania
w szpitalu w Orzepowicach oddziału radioterapii
(szerzej o tym problemie pisaliśmy w relacji z sesji
w numerze 4 „GR”).  A. Wojaczek pytał o źródło
fetoru w okolicach hałdy w dzielnicy Chwałowice,
a  wiceprezydent J. Cyran wyjaśnił, że wynajęta przez
kopalnię firma przeprowadza tam rekultywację przy
pomocy osadów, które teoretycznie nie powinny
wydzielać aż tak uciążliwego odoru. Sprawa będzie
wyjaśniana. Radny H. Ryszka nawiązał do obcho-
dów Dnia Samorządowca, pytał o miejsce biletu
elektronicznego w systemie Rybnickiej Platformy
Informacji Cyfrowej, a także podjął niepokojący
gminy górnicze temat ustawy blokującej inwestycje.
Z. Gajda pytał o możliwości gminy w ustanowieniu
dojazdu na czas toczącego się postępowania sądo-
wego do 5 posesji w Radziejowie, zablokowanego
przez jednego z mieszkańców. Radny St. Stajer wnio-
skował o wprowadzenie do wieloletnich planów in-
westycyjnych budowy kanalizacji w Kłokocinie,
np. poprzez wykorzystanie partnerstwa publiczno–
prywatnego. Postulował też remont mostu na
ul. Włościańskiej nad magistralą kolejową, który jest
w bardzo złym stanie technicznym. Prosił także
o wyregulowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżo-
waniu ulic Żorskiej i Brzezińskiej oraz pytał o za-
awansowanie robót remontowych na drogach. Pre-
zydent odpowiedział, że prace wciąż trwają, jednak
musi być zachowany harmonogram, zgodnie z któ-
ry drogi dzielnicowe będą remontowane po krajo-
wych i wojewódzkich. Na niektórych drogach robo-
ty są prowadzone w ramach gwarancji – np. ulice
Piasta i Żorska. W. Zawadzki zaproponował, by
w pozimowe remonty dróg zaangażowały się w więk-
szym  stopniu rady dzielnic. Skomentował też od-
powiedź wiceprezydenta J. Cyrana na list 6 radnych
z rejonu Boguszowic dotyczący braku w tym

obszarze większych inwestycji, m.in. chodziło o losy
niedokończonego krytego basenu. K. Zięba wrócił
do wielokrotnie podejmowanego tematu możliwo-
ści wykorzystania ciepła z elektrowni „Rybnik” do
ogrzewania mieszkań, sugerując, by miasto podjęło
się roli koordynatora ewentualnych działań. Pytał
też o adaptację budynku b. sądu przy ul. Kolejowej
na mieszkania, otrzymując odpowiedź, że lokale
są przygotowane do indywidualnej adaptacji przez
potencjalnych mieszkańców. Podjął też temat żebra-
nia i wymuszania drobnych datków na parkingu przy
ul. Brudnioka oraz potrzeby reorganizacji ruchu
i zmiany oznakowania na ulicy Długosza. Radna
K. Stokłosa zainteresowała się napisem „zjeżdżanie
na własną odpowiedzialność” na torze saneczkowym
na Wiśniowcu, wydeptywaniem ścieżek „na skróty”
przez parkujących auta kibiców w okolicach stadio-
nu oraz zaproponowała postawienie ławeczek dla
spacerowiczów i rowerzystów przy ścieżce w okoli-
cy kąpieliska „Ruda”; pytała też o rolę słupków po-
stawionych koło studzienki ściekowej na ul. Plata-
nowej; radną zaniepokoił też fatalny stan nawierzch-
ni parkingu przy ul. Hallera. Radny B. Drabiniok
zwrócił uwagę na dzikie składowisko odpadów na
opuszczonej  prywatnej posesji przy ul. Krzywej
w Zebrzydowicach. R. Niewelt przypomniał o otwar-
ciu kolejnej trasy rowerowej nazwanej imieniem
Jana Pawła II, podkreślając, że rybnickie szlaki mają
w już w sumie 160 km. Obszerny „pakiet” spraw
poruszył radny BSR Jan Kruk – pytał o formalno-
ści związane z lokalami mieszkalnymi na Osiedlu
Południe przed komunalizacją, regulamin wymiany
okien (będzie taki jak w spółdzielni mieszkaniowej),
ograniczenie szybkości na osiedlowych drogach po-
przez progi spowalniające, postulował uruchomie-
nie linii autobusowej do Roju, ułatwiającej dosta-
nie się na basen (rekompensata za „utratę” basenu
w Boguszowicach). Jednak główną część swojej in-
terpelacji poświęcił problemowi zwolnień nauczy-
cieli w boguszowickich szkołach (SP 16, SP 18). Kil-
ku z nich otrzymało wypowiedzenia, radny pytał za-
tem o powody zwolnień i ewentualne formy pomo-
cy ze strony miasta. Z udzielonej przez wiceprezy-
denta J. Frelicha odpowiedzi wynika, że akurat przy-
szedł czas na tzw. „ruchy służbowe” i dyrektorzy
wszystkich szkół opracowują plany pracy, zgodnie
z ilością klas w nowym roku szkolnym. Część na-
uczycieli pozostanie „do dyspozycji” Wydziału Edu-
kacji i znajdzie pracę w szkołach, gdzie będą potrzeb-
ni. Jak twierdzi J. Frelich, miejsca w rybnickich szko-
łach mogą nie znaleźć jedynie nauczyciele mający
prawa do świadczeń emerytalnych. Radny
M. Chmieliński mówił o wykorzystaniu Rybnickiej
Platformy Informacji Cyfrowej do realizacji płatno-
ści w bankach oraz wadze spotkania władz miasta
z przedstawicielami  Kompanii Węglowej (więcej
obok). A jako że zbliżała się północ, brak kolejnych
zgłoszeń do głosu większość radnych i pozostali
obecni przyjęli z wyraźna ulgą...

(S), r

Relację z sesji, która odbyła się
30 czerwca zamieścimy

w sierpniowym numerze „GR”.
Kolejna sesja planowana jest

na 8 września br.
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W dzielnicach, gdzie skutki górniczej eksploatacji
są najbardziej odczuwalne, na każdym zebraniu
mieszkańców z udziałem władz samorządowych
i kopalnianych temat ten należał do najgorętszych.
Jest nadzieja, że będzie lepiej, a to za sprawą poro-
zumienia „...w sprawie zasad współpracy w celu zła-
godzenia skutków eksploatacji górniczej”,  jakie pod-
pisali niedawno  prezydent Adam Fudali i prezes
Zarządu Kompanii Węglowej Maksymilian
Klank. Na mocy tego porozumienia obie strony
zobowiązały się do współdziałania w zagospoda-
rowywaniu terenów zdegradowanych, zwłaszcza
w przebudowie i odtwarzaniu ciągów komunikacyj-
nych, zagospodarowywaniu odpadów, rewitalizacji
terenów zdegradowanych, szukaniu metod ograni-
czenia społecznych skutków restrukturyzacji górnic-
twa, wskazywaniu sposobów eliminowania zaległo-
ści płatniczych oraz realizacji wzajemnych rozliczeń,
a także konsultowania planów ruchu kopalń. Ponad-
to zadeklarowano współpracę w staraniach o pomo-
cowe środki finansowe z Unii Europejskiej.

Nad wypełnieniem porozumienia czuwać będzie
Zespół Koordynacyjny złożony z 10 osób – po 5. re-
prezentantów każdej ze stron. Przewodniczyć mu
będzie zastępca prezydenta Józef Cyran, a grupę
miejską uzupełnią wiceprezydent Jerzy Frelich, na-
czelnik Wydziału Ekologii Irena Kułach, z–ca na-
czelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwe-
stycji Katarzyna Konsek oraz naczelnik Wydziału
Dróg Andrzej Kopka. Ze strony Kompanii do ze-
społu weszli: dyrektor Biura Gospodarki Złożem
i Ekologii Leszek Kloc (wiceprzewodniczący), dy-
rektorzy kopalń: Wojciech Zasadni (kop. „Janko-
wice”), Stanisław Konsek (kop. „Chwałowice”),
Andrzej Badaj (kop. „Marcel”) oraz główny inży-
nier mierniczo–geologiczny Jacek Kubina.

należności Kompanii do miejskiego budżetu i rozło-
żenie ich spłaty na trzy lata. — Bieżące płatności spły-
wają z dokładnością szwajcarskiego zegarka — powie-
dział prezydent. — Widać z tego, że górnictwo złapało
oddech, staje się wiarygodnym partnerem i można my-
śleć o współpracy bardziej perspektywicznie. Na efekty
przyjdzie nam zapewne poczekać, ale myślę, że warto
podjąć współpracę.

Mniej cierpliwi byli samorządowcy z dzielnic górni-
czych, również na spotkaniu obecni. Radny Andrzej
Wojaczek z Chwałowic zapytał prezesa Kompanii
wprost, czy Kompania dysponuje środkami na usuwa-
nie skutków górniczej eksploatacji czyli naprawę dróg
i in. obiektów (w Chwałowicach m.in. cmentarza), lo-

kowanie kamienia, rewitalizację
hałd itp. Prezes M. Klank przy-
toczył niewiele konkretów, ale za-
pewnił o staraniach w tym kierun-
ku, przyznając jednak, że środki
te Kompania będzie musiała do-
piero wypracować.  O długiej
i czasochłonnej procedurze wy-
ceny szkód górniczych i wyczeki-
wania na odszkodowanie mówił
członek Rady Dzielnicy Niedo-
bczyce Grzegorz Juzek. Wspo-
mniał też o problemach niektó-
rych mieszkańców, którzy nie po-
siadają dokumentów związanych
z budową domu przed kilkudzie-
sięciu laty, a także o potrzebie
wzajemnego szacunku urzędni-
ków i załatwiających sprawy
szkód osób.

Zadowolenie z podpisania po-
rozumienia wyraził też prezes
Zarządu elektrowni „Rybnik”

Jerzy Chachuła, widząc w przyszłych działaniach Ze-
społu Koordynacyjnego miejsce dla elektrowni.

Dobra współpraca z górnictwem i zrozumienie dla
problemów tej branży jest dla miasta bardzo istotne,
a świadczy o tym choćby zatrudnienie pełnomocnika
prezydenta ds. górnictwa, którym od kilku tygodni jest
Jacek Herok, wcześniej dyrektor Zakładu Elektro-
ciepłowni Kompanii Węglowej.                                 (r)

Porozumienie między miastem a Kompanią Węglową

Łagodzenie skutków...Łagodzenie skutków...Łagodzenie skutków...Łagodzenie skutków...Łagodzenie skutków...
Relacje między branżą górniczą, a gminami, na terenie których prowadzona

jest eksploatacja węgla, w ostatnich latach do najlepszych nie należały.
Należności górnictwa wobec gmin rosły, szkodom górniczym ulegało również
komunalne mienie. Nie inaczej jest w Rybniku.

Porozumienie podpisali prezes Zarządu Kompanii Węglowej Maksymilian
Klank (z lewej) i prezydent Adam Fudali; po prawej wiceprezes KW
Franciszek Niezgoda.                                                                             Zdj.: r

Prezes M. Klank aktualną kondycję górnictwa
określił jako zdecydowanie lepszą, a to dzięki więk-
szemu zapotrzebowaniu na węgiel i związany z tym
wzrost cen. Sytuacja nie zmieni się na lepsze od razu,
ale jest nadzieja na jej poprawę. — To pierwsze takie

porozumienie w branży górniczej — powiedział prezes.
— Jesteśmy świadomi uciążliwości, jakie niesie górni-
cza eksploatacja i mamy nadzieję, że podpisane porozu-
mienie poparte coraz lepszą kondycję górnictwa sprawi,
że problemy będą rozwiązywane bardziej efektywnie. Pre-
zydent A. Fudali, mając na uwadze fakt, że kopalnie
są nadal największymi pracodawcami dla rybniczan,
zdecydował się na umorzenie odsetek od zaległych

   Skrótem...

„Jednomandatowe okręgi wyborcze – szansa demokracji” – to
temat konferencji, która odbyła się 28 czerwca w Powiatowej i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej. Celem konferencji, zorganizowanej przez
Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku oraz Ruch
Obywatelski na Rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych,
było przybliżenie problematyki związanych z postulatami wprowadzenia
zmian w charakterze okręgów wyborczych. Do udziału w spotkaniu za-
proszeni zostali przedstawiciele władz gmin i powiatów, posłowie i se-
natorowie okręgu rybnickiego, radni sejmiku, szefowie struktur powia-
towych partii politycznych, a wśród nich m.in.: przewodniczący Związ-
ku, prezydent Adam Fudali, poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan
Olbrycht, prezydent Żor i członek komitetu referendalnego na rzecz
jednomandatowych okręgów wyborczych Waldemar Socha oraz eks-
pert Stowarzyszenia na Rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednoman-
datowe Okręgi Wyborcze” prof. Jerzy Przystawa.

Na początku czerwca członkowie Komisji Gospodarki Przestrzennej,
Działalności Gospodarczej i Komunikacji Rady Miasta Rybnika, wzięli
udział w wyjazdowym posiedzeniu.  W jego trakcie omówiono przebieg drogi,
która ma połączyć autostradę A-1 z Rybnikiem, złożone do ministerstwa pro-
jekty dotyczące trasy „Północ”, a także remont wiaduktu na ul. Wodzisław-
skiej. W czasie objazdu trasy „Północ” radni pytali m.in. o kierowców włącza-
jących się do ruchu z parkingu przy ul. Gliwickiej, a także zaproponowali, by
przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną w dzielnicy Ochojec zostało prze-
projektowane w rejon ul. Milenijnej i Cystersów, a zaprojektowane pozostawić
jako przejście zwykłe.

Zarząd Województwa Śląskiego, będący organem założycielskim Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Orzepowicach odwołał jego dyrektora
Mariusza Marquardta, kierującego tą placówka od końca 2001 roku. Stano-
wisko to powierzono Romanowi Gnotowi z Raciborza.

Nowego komendanta ma również Miejska Komenda Policji w Rybniku.
Został nim młodszy inspektor Zbigniew Głowacki, który doświadczenie zdo-
bywał wcześniej m.in. jako komendant w placówkach w Żorach i Wodzisławiu.

PersonaliaPersonaliaPersonaliaPersonaliaPersonalia
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Z dzielnicamiZ dzielnicamiZ dzielnicamiZ dzielnicamiZ dzielnicami
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Tego dnia na rybnickich Błoniach w Rybniku–
Paruszowcu wiele się działo. Jednym z najważniej-
szych wydarzeń była inauguracja drugiego etapu
budowy kanalizacji sanitarnej w ramach progra-
mu ISPA, który realizowany będzie w trzech ko-
lejnych dzielnicach: Paruszowiec–Piaski, Nie-
dobczyce i Niewiadom. W jego ramach powsta-
nie ponad 100 km sieci, a zgodnie z harmonogra-
mem prace mają potrwać do końca trzeciego kwar-
tału 2007 roku. Koszt realizacji drugiego etapu
wyniesie ponad 13 milionów euro. Przypomnijmy:
wykonywanie tak dużego projektu jest możliwe
dzięki bezzwrotnej dotacji z funduszu ISPA, przy-
znanej miastu w listopadzie 2001 r. przez Komisję
Europejską. Wynosząca ponad 71 milionów euro
kwota stanowi 64% kosztów kwalifikowanych ca-
łej inwestycji i jest najwyższą dotacją z funduszu

ISPA udzieloną wówczas w naszym
kraju. — Prace w ramach pierwsze-
go etapu są w toku, a 27 kwietnia
tego roku podpisałem umowę z Hy-
drobudową 9 na realizację drugiego.
Cieszę się, że firma z Wielkopolski
wygrała przetarg, gdyż firmy z tego regionu słyną
z solidnej pracy. Myślę więc, że również w trzech ryb-
nickich dzielnicach – Niewiadomiu, Niedobczycach
i Paruszowcu–Piaskach wykonają rzetelną robotę
— mówił prezydent. — Dzięki kanalizacji gmina
osiągnie efekt ekologiczny, a wartość działek, przez
które przejdzie sieć kanalizacyjna wzrośnie. — Cieszę
się, że przez dwa i pół roku będę mógł uczestniczyć

Aby jednego dnia spotkać radnych
grających w piłkę nożną, Włocha
kochającego nie tylko muzykę, działaczy
dzielnicowych rywalizujących w kon–
kursie na najpiękniejszy wianek
świętojański oraz prezydenta miasta za
sterami koparki, wystarczyło wziąć
udział w Dniu Samorządowca i Nocy
Świętojańskiej, imprezach zorganizowanych
wspólnie przez miasto i Rybnickie
Centrum Kultury. Przyniosły one nie
tylko emocje sportowe i muzyczne, ale
i... atmosferyczne.

Dzień Samorządowca

Samorządowe
powitanie lata

c.d. na stronie 22.

zzzzz Koparki w ruch...
v v v v v Rozpoczęcie kolejnego etapu budo-
wy kanalizacji w dzielnicach – Paru-
szowiec–Piaski, Niedobczyce i Nie-
wiadom to dla władz miasta ważny
moment.

w realizacji tego kontraktu i współpracować z ryb-
nickim społeczeństwem, dla którego wykonamy
tę kanalizację — mówił prezes Hydrobudowy 9
Eugeniusz Szymański. W czasie uroczystej inau-
guracji II etapu nie obyło się bez przysłowiowego
pierwszego „sztychu” łopatą, a nawet uruchomie-
nia koparki, za sterami której usiadł prezydent.

W jego trakcie przedstawione zostały propozy-
cje letniego wypoczynku dla dzieci z terenu mia-
sta. Komendantka rybnickiego hufca, a jednocze-
śnie przewodnicząca RD Zebrzydowice Teresa
Knura zachęcała do udziału w harcerskim obo-
zie w Wapienicy. Gospodarz spotkania prezydent
Adam Fudali omówił szczegóły porozumienia
zawartego pomiędzy miastem i Kompanią Węglową
(więcej na str. 10.), a naczelnik Wydziału Architek-
tury Janusz Błaszczyński, przedstawił stan za-
awansowania prac nad Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta. Najprawdopodobniej we
wrześniu w dzielnicach odbywać się będą warsztaty
z udziałem mieszkańców, które pozwolą na wspól-
ne opracowanie studium komunikacyjnego miasta.

— Chcemy, by z tego pomieszczenia korzystała nie
tylko Rada Dzielnicy, ale i inne organizacje działające
w Chwałowicach — mówił przewodniczący RD
Chwałowice Andrzej Wojaczek podczas uroczy-
stego otwarcia wyremontowanej siedziby Rady.

Obok samorządowców z przestronnego pomieszcze-
nia, które mieści się w budynku przy ul. 1–go Maja 59,
będą korzystać również członkowie związku emery-
tów i rencistów oraz kombatanci. Lokal, który powstał
z połączenia dwóch
odrębnych pomiesz-
czeń, wymalowano,
położono płytki
i wygospodarowano
aneks kuchenny:
— Warto dodać, że
remont przyniósł
jeszcze jeden plus –
obok znajduje się
mieszkanie, które
dotychczas zajmo-
wali kombatanci.
Teraz miasto może je
komuś przydzielić —
mówił A. Wojaczek.
W uroczystym

W nowej siedzibie Rady Dzielnicy Chwałowice spo-
tykać się będą nie tylko samorządowcy.    Zdj.: s

Siedziba po liftinguSiedziba po liftinguSiedziba po liftinguSiedziba po liftinguSiedziba po liftingu otwarciu siedziby wzięli udział zaproszeni goście, m.in.
prezydenci Adam Fudali i Jerzy Frelich, na ręce
których przewodniczący RD złożył podziękowania
za pomoc przy remoncie. Salę poświęcił ks. Stanisław
Kołodziej, a uczestnicy spotkania wznieśli toast za roz-
wój Chwałowic i nowe zadania, jakie stoją przed dziel-
nicą. W takim pomieszczeniu o dobre pomysły z pew-
nością nie będzie trudno!

Warto przypomnieć, że RD pełni dyżury w swo-
jej siedzibie w każdy czwartek od godz. 15.00
do godz. 17.00.                                              (S)

dokończenie na str. 40.

Z dzielnicamiZ dzielnicamiZ dzielnicamiZ dzielnicamiZ dzielnicami
po południupo południupo południupo południupo południu

W Urzędzie Miasta Rybnika odbyło się
kolejne z cyklu spotkań „Popołudnie
z dzielnicami” z udziałem przewodniczą–
cych zarządów rybnickich dzielnic.

Samorządowe
powitanie lata
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A dodać trzeba, że ponad 90 „wybrańców” to efekt ostrej selekcji, również z czy-
sto logistycznych względów – w sali sesyjnej UM, nawet w trzech turach, po prostu
więcej się nie zmieści. Kryterium prezydenckiej nagrody w postaci dyplomu i bonu
książkowego dla uczniów biorących udział w konkursach i turniejach oraz olimpij-
czyków, to sukcesy na co najmniej wojewódzkim poziomie, 40 punktów z testu
po 6 klasie szkoły podstawowej, zaś dla maturzystów średnia ocen z matury – ponad 5,5.
— Poprzez swoje sukcesy promu-
jecie również nasze miasto i za to
wam dziękuję — powiedział pre-
zydent Adam Fudali. — Żyjecie
w czasach, kiedy świat stoi przed
wami otworem i macie większe niż
dawniej możliwości realizacji swo-
ich pasji. Gratuluję wam dotych-
czasowych sukcesów i życzę nie-
ustannego pędu do wiedzy. Po-
dziękowania składam też pedago-
gom – niejednokrotnie to waszej
konsekwencji i doświadczeniu
młodzież zawdzięcza te wspania-
łe sukcesy. W spotkaniach wzięli
również udział przewodniczący
RM Michał Śmigielski, wice-
prezydent Jerzy Frelich, prze-
wodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu UM Henryk
Frystacki oraz przedstawicielka
rybnickiej delegatury Kurato-
rium Oświaty Zofia Golińska. Wszyscy obecni z zainteresowaniem słuchali infor-
macji naczelnika Wydziału Edukacji Tadeusza Szostoka o każdym z nagrodzo-
nych oraz ich samych. Młodzi ludzie z zaangażowaniem i bez kompleksów opowia-
dali o swoich pasjach i motywacji do nauki oraz planach na przyszłość, dawali też
próbki swoich talentów. Zbyt szczupłe łamy „GR” nie pozwalają na wymienienie
wszystkich wyróżnionych, nad czym szczerze bolejemy, zastosujemy zatem całkowi-
cie subiektywne kryterium. Prawdziwym omnibusem jest Wadim Filiks (opiekun
Aneta Gut), już w tej chwili absolwent SP 18, który nie tylko zdobył magiczne 40
punktów w teście po 6 klasie, ale również odniósł sukcesy na szczeblu wojewódzkim

(II m.) i krajowym (XIV m.)
w konkursie z j. angielskiego En-
glish Ace 2004, został laureatem
wojewódzkiego konkursu „Fryde-
ryk Chopin” oraz uzyskał III m.
na szczeblu wojewódzkim w Die-
cezjalnym Konkursie Literackim.

Etap wojewódzki XXXII
Ogólnopolskiego Młodzieżowe-
go Turnieju Turystyczno–Krajo-
znawczego PTTK wygrała druży-
na Szkoły Podstawowej nr 19
w Rybniku–Kłokocinie w skła-
dzie Marcin Szweda, Paweł
Kolon i Marcin Cieśla, wycho-
wankowie Michała Wieczorka.
Dzięki temu zwycięstwu repre-
zentowali Śląsk na szczeblu ogól-
nopolskim i... zdobyli II miejsce.
M. Wieczorek  podkreślił  wyjąt-
kową pomoc miasta w realizacji

W konfrontacji z wynikami w nauce i efektami pozaszkolnych
pasji najlepszych uczniów rybnickich szkół i innych placówek
oświatowych, zapraszanych tradycyjnie na spotkanie z prezydentem
miasta, bledną generalizujące i niezbyt pochlebne opinie
o młodzieży. Tu zebrał się jej kwiat – inteligentni, otwarci na świat,
kreatywni młodzi ludzie...

Kategoria „Przyjazny urząd” dotyczyła działań, które bezpośred-
nio wpływają na jakość, efektywność i styl obsługi klienta, a Rybnik
został nagrodzony za projekt „Doręczanie korespondencji za po-
średnictwem gońców”. Rozwiązanie to jest jednym z ważniejszych
elementów kompleksowego systemu obsługi mieszkańców w mie-
ście. Eksperci oceniając projekt zgłoszony przez rybnicki magistrat,
napisali: Praktyka wyróżnia się innowacyjnością, skutecznością, efek-

tywnością oraz kompleksowością (...). Praca rybnickich gońców przy-
niosła naszemu miastu wymierne oszczędności finansowe (ponad
250 tys. zł w skali roku), a jednocześnie podniosła skuteczność do-
ręczania korespondencji. Jak napisano w projekcie... „gońcy w Urzę-
dzie w Rybniku nie są zwykłymi „listonoszami” roznoszącymi urzędo-
we pisma i decyzje (...), są wizytówką jakości pracy całego zespołu
urzędników”.

Konferencja podsumowująca wyniki konkursu odbyła się w War-
szawie 23 czerwca, a w jej trakcie rybnicka delegacja otrzymała Cer-
tyfikat MSWiA „Samorząd inwestujący w nowoczesne zarządzanie”,
dyplom laureata, pamiątkową statuetkę oraz sprzęt multimedialny
– notebook i projektor o wartości ponad 22 tysięcy złotych.

Jednak to nie jedyne wyróżnienie dla projektu. Dyplom i statuet-
kę miasto otrzymało też „za aktywizację społeczności lokalnej”
w Plebiscycie Serwisu Samorządowego PAP. W głosowaniu Inter-
nautów Rybnik zdobył największą liczbę głosów.

To nie koniec dobrej passy naszego miasta. Rybnik znalazł się na
12 miejscu w rankingu polskich miast oferujących swym mieszkań-
com najwyższą jakość życia. Szczegóły na temat zestawienia przed-
stawione zostały w raporcie tygodnika „Polityka” (nr 26). Zainte-
resowanych odsyłamy do artykułu (również na strony www.polity-
ka.onet.pl), a miastu i jego pracownikom gratulujemy sukcesów!

(S)

Gońcy wizytówką...
Rybnik zwyciężył w kategorii „Przyjazny urząd”

w konkursie „Lider Zarządzania w Samorządzie
Lokalnym 2004”, zorganizowanym przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Związek Miast
Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin
Wiejskich RP oraz Unię Miasteczek Polskich.

Sekretarz Miasta Daniela Lampert i naczelnik Wydziału Administracyjnego
Jacek Reclik z pamiątkowymi statuetkami.                         Zdj.: arch. UM.

Marta Wowra zdała w I LO maturę ze średnią 6,0!

Śląski Talent 2004 Kamil Staszewski ze szkoły muzycznej. vvvvv
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Otwarci na świat...Otwarci na świat...Otwarci na świat...Otwarci na świat...Otwarci na świat...

c.d. na stronie 33.

tej pasji przez uczniów SP 19, którzy już na dobre
połknęli tyrystycznego bakcyla. W tym samym
konkursie jeszcze lepiej spisała się drużyna Gim-
nazjum nr 2, pokonując wszystkich konkuren-
tów, najpierw w województwie, a potem w kraju!
Drużynę G2 w składzie Grzegorz Gołyżniak,

Paweł Skaba, Martin Todorow i Łukasz
Kubis prowadzi Mirosław Niewelt. Ta sama
szkoła odnosi też sukcesy w biegach na orientację,
a drużyny przygotowały Katarzyna Androsz
i Aleksander Mencel.

Zdcydowanie ścisły umysł reprezentuje Seba-
stian Oleś (op. Sylwia Benauer) z Zespołu
Szkolno–Przedszkolnego nr 2. W ogólnopol-
skim konkursie matematycznym był on najlepszy
w województwie i kraju, w konkursie z tego sa-
mego przedmiotu Plus 2004 organizowanym przez

Oxford Educational w Londynie zebrał 100 na 100
możliwych punktów i otrzymał tytuł laureata.
Paweł Kapuła z SP 32 (op. Danuta Tkocz), lau-
reat IV Ogólnopolskiego Małego Konkursu Re-
cytatorskiego w Starachowicach szczerze ubawił
obecnych swoim występem „z akcesoriami”, pre-
zentując nie tylko niekwestionowane zdolności ak-

torskie, ale i muzyczne.
Joanna Szymura (op. Ka-
tarzyna Wojda) z Zespo-
łu Szkół nr 7 zdobyła zło-
ty medal w Ogólnopolskich
Zimowych Igrzyskach
Olimpiad Specjalnych i po-
jedzie na światowa olimpia-
dę do Nagano w Japonii
(„GR” nr 5/2004). Bogatą
reprezentację miał na spo-
tkaniu Młodzieżowy Dom
Kultury. Długa jest lista
sukcesów Mateusza Kań-
czoka (op. Aleksander
Rduch) w zawodach mo-
deli latających, w tej samej
dziedzinie sporo wygranych
konkursów ma na swoim
koncie Krzysztof Rduch,
zaś obaj powołani zostali do
kadry narodowej modela-
rzy na Mistrzostwa Europy
Szybowców Sterowanych
Mechanicznie, które od-
będą się w Czechach we
wrześniu br. Wiele nagród

i wyróżnień w konkursach plastycznych, również
międzynarodowych, mają  uczestnicy zajęć Aldo-
ny Kaczmarczyk–Kołuckiej w MDK – Daria
Rąpała i Katarzyna Dziedzic oraz Milady
Więckowskiej – Piotr Klonowski. Nagrodzono
też trójkę członków zespołu „Przygoda”, a jak
podkreśliła dyrektor Anita Geratowska, wyróż-
nienia takie można otrzymać dopiero po wielu la-
tach prób i występów.

Laureatem wojewódzkiego konkursu z historii
jest Jakub Paliński (op. Marcin Pakos),

a z biologii Sławomir
Lasota (op. Ewa Ko-
repta) – obaj z Gimna-
zjum nr 1. Jednakowo
znakomita zarówno
z biologii, jak i matema-
tyki jest Natasza Ga-
łuszka z Gimazjum
Społecznego, laureatka
konkursów wojewódz-
kich w obu tych przed-
miotach.

Niezwykle udany rok,
pierwszy w nowej siedzi-
bie, miała Państwowa
Szkoła Muzyczna I i II
st. w Rybniku. — Nasi
uczniowie zdobyli wiele na-
gród i wyróżnień i na pew-
no wpłynęły na to warunki
nauczania — powiedziała

dyrektor Romana Kuczera. Laureatką kilku
przesłuchań w klasie wiolonczeli jest uczennica
Leona Mielimąki Katarzyna Orzelska; uczeń
Sebastiana Wieczorka, młody puzonista Karol
Pistelok jest m.in. laureatem przesłuchań ogól-
nopolskich; trzykrotnym laureatem, w tym kon-
kursów międzynarodowych, jest uczeń Katarzyny
Balon pianista Wojtek Chlapek. Oboista Marek
Ludwik (op. Jan Ludwik) wygrał m.in. przesłu-
chania w projekcie „ Młodzi muzycy w Europie”
oraz był wykonawcą partii solowej w wykonywa-
nej przez Międzynarodową Orkiestrę Symfo-
niczną symfonii Beethovena. Z obojem radzą so-
bie również świetnie dziewczyny – Agnieszka Stę-
pińska, Katarzyna Żylewska i Katarzyna Boń-
czyk – laureatki Konkursu Młodego Muzyka
w Szczecinku. Za Śląski Talent 2004 uznany zo-
stał pianista Kamil Staszowski, który wyznał,
że jego marzenie to studia na kompozycji i dyry-
genturze w katowickiej Akademii Muzycznej. Ka-
mil świetnie czuje się na scenie, toteż niejedno-
krotnie prowadził szkolne koncerty.

Prawdziwi „giganci”, a mówią tak o nich nauczy-
ciele, to wyróżnieni uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych i ich absolwenci. Maturzystka I LO im.
Powstańców Śl. Marta Wowra uzyskała mak-
symalną, średnią ocenę z egzaminu dojrzałości –
6,0!  Takim samym wynikiem z matury, a dodat-
kowo tytułem finalistki olimpiady z j. angielskie-
go, może poszczycić się Anna Gałuszka
(op. Bożena Stankiewicz). Ich koledzy ze szko-
ły – Damian Nowak, Agnieszka Szal, Sabina
Sławik, Maciej Lipiński, Michalina Wołosian-
ka i Karolina Pająk – maturę zdali ze średnią
5,6! Grzegorz Czapla i Piotr Oleś z I LO są lau-
reatami Olimpiady Artystycznej (op. Milada
Więckowska). Grzegorz interesuje się szczegól-
nie twórczością Michała Anioła, a Piotr na olim-
piadzie zaskoczył wszystkich znajomością archi-
tektury bazyliki św. Antoniego, w której na bieżą-
co i nieprzypadkowo śledzi prace renowacyjne –
swoja przyszłość wiąże z konserwacją zabytków.
Aleksandra Kiereta z tejże szkoły (op. Rafał
Morawiec) jest znawczynią losów Polaków na
Wschodzie, co udowodniła na olimpiadzie o tej
tematyce. Laureatem i finalistą aż czterech olim-
piad o tematyce unijnej, prawach człowieka i in-
nych zagadnieniach współczesności jest uczeń II
LO im. J. Frycza Modrzewskiego Marek Ka-
czyński (op. Aleksandra Marciniak), który dał
się również poznać jako utalentowany polemista
na szkolnych debatach oksfordzkich. — Warto
startować w konkursach i olimpiadach — mówi
Marek. — Więcej wiemy, poznajemy mechanizmy
polityczne, ale także nowych ludzi i środowiska, je-
steśmy bardziej otwarci na świat...Uczniowie tej
samej szkoły Magdalena Jaszczuk (op. Agniesz-
ka Ciesielska) zdobyła tytuł laureatki w olimpia-
dzie biologicznej, a Tomasz Sadura (op. Krzysz-
tof Lazaj) olimpiady informatycznej, której za-
dania polegały na pisaniu komputerowych progra-
mów. Ich koledzy – maturzyści: Wojciech Grusz-
czyk, Krzysztof Piórecki  i Paweł Kuczera zdali
egzamin dojrzałości na 5,5.

Marcin Szweda z SP 19, kapitan zwycięskiej drużyny w konkursie turystycznym
PTTK wraz z opiekunem Michałem Wieczorkiem oraz prezydentem Adamem
Fudalim i przewodniczącym RM Michałem Śmigielskim.

Reprezentacja Młodzieżowego Domu Kultury, zespołu „Przygoda” i ZS nr 7.

ccccc
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Jan Paweł II – pielgrzym nadzieiJan Paweł II – pielgrzym nadzieiJan Paweł II – pielgrzym nadzieiJan Paweł II – pielgrzym nadzieiJan Paweł II – pielgrzym nadziei
O papieskie imię szkoła w Ochojcu zabiegała już od 1999 roku,

a procedury przedłużyła nieco decyzja o reorganizacji placówki i nada-
niu jej statusu Zespołu Szkolno–Przedszkolnego. Inicjatorami nadania
szkole imienia Jana Pawła II byli uczniowie, dziś absolwenci placówki, wraz
z katechetą i proboszczem pobliskiego kościoła pod wezw. Matki Boskiej Czę-
stochowskiej ks. Henrykiem Kołodziejem. Ideę  poparli rodzice, grono pe-
degogiczne z kierującą wówczas szkołą Lidią Polywką, a także aktualna dy-
rektor Mirosława Wita, która sprawę doprowadziła do końca. Swojego bło-
gosławieństwa specjalnym pismem sprawie udzielił i gratulacje przesłał

ks. abp Damian Zimoń. Uroczystości nadania imienia miały szczególną opra-
wę, gdyż zorganizowana je 18 maja, w dniu papieskich urodzin. Wielkie szkol-
ne święto rozpoczęła msza św. z udziałem wszystkich zaproszonych gości – przed-
stawicieli władz samorządowych, Rady Dzielnicy, kuratorium oświaty, zaprzy-
jaźnionych szkół i placówek kulturalnych, a także dzieci, pedagogów i miesz-
kańców Ochojca. W sali gimnastycznej, gdzie poświęcono i odsłonięto pamiąt-
kową tablicę, można było obejrzeć imponującą wystawę o tematyce papieskiej
przygotowaną przez b. posła Czesława Sobierajskiego, który sam był po niej
przewodnikiem. Również dzieci przygotowały swoja wystawę, wyeksponowaną
na szkolnym korytarzu, gdzie swoje miejsce znalazła kamienna tablica w wyry-
tym imieniem Jana Pawła II. Dzieci przygotowały także montaż słowno–mu-
zyczny przybliżający postać papieża – Polaka. Obecny na uroczystości prezydent
Adam Fudali pogratulował wyboru tak wspaniałego patrona, niekwestionowa-
nego autorytetu moralnego, postaci ważnej dla każdego Polaka, którego imię
będzie dla uczniów i nauczycieli dużym zobowiązaniem. Na pamiątkę tego dnia
podarował szkole album „Pielgrzym nadziei”, który zapewne stanie się zacząt-
kiem szkolnego, papieskiego księgozbioru. Pamiątką będzie również czerwony
buk zasadzony wspólnie przez uczniów i prezydenta obok szkoły, o czym infor-
muje napis na znajdującym się obok głazie. Zespół Szkolno–Przedszkolny
w Ochojcu dołączył do kilku innych placówek oświatowych w naszym regionie,
których patronem jest Jan Paweł II, a znajdują się one  m.in. w Roju, Czerwion-
ce–Leszczynach i Jastrzębiu–Zdroju; w Polsce jest ich prawie 140.

Identyfikujące szkoły i przedszkola numery mogą już
w niedługim czasie stać się tylko zapisem w dokumentach.
Coraz więcej placówek oświatowych zabiega o własnego
patrona – wybitną postać utożsamianą z najwyższymi
wartościami, mogącą się stać wzorem do naśladowania. Czy
w ten sposób szkoły chcą przeciwstawić się niepokojącemu
zjawisku upadku moralnych autorytetów wśród młodzieży?
Każdy z ostatnio przyjętych przez rybnickie szkoły patronów,
takim autorytetem niewątpliwie mógłby zostać...

Szkoły pod patronatem...Szkoły pod patronatem...Szkoły pod patronatem...Szkoły pod patronatem...Szkoły pod patronatem...

Prezentowana przez dzieci pamiątkowa tablica znalazła już swoje miejsce na szkol-
nym korytarzu.

„Dorośli Dzieciom”...„Dorośli Dzieciom”...„Dorośli Dzieciom”...„Dorośli Dzieciom”...„Dorośli Dzieciom”...
...to hasło imprezy zorganizowanej na rybnickim Rynku

w ramach Dnia Dziecka. Jednak z okazji tego wyjątkowego
święta, dorośli dzieciom przygotowali też wiele innych atrakcji
– festynów, zabaw i występów. Nie zapomniano o maluchach,
które powody do radości mają niezbyt często...

c.d. na stronie 20.

Prezydent Adam Fudali, wspólnie z prezesem elektrowni „Rybnik” Jerzym Chachułą
przekazali na ręce Tomasza Zejera kluczyki do ...

...wartego 258 tys. zł ambulansu reanimacyjnego.

Przy pięknej słonecznej pogodzie, dźwiękach muzyki, wspólnie z laureatami
dwóch festiwali piosenki, z udziałem gwiazd dziecięcej i nieco starszej estrady
oraz z postaciami z popularnej bajki, na Rynku miasta bawiły się licznie całe
rodziny. Jako pierwszy na scenie pojawił się big–band rybnickiej szkoły mu-
zycznej, a następnie zaprezentowali się też najlepsi wykonawcy V Międzyna-
rodowego Festiwalu Piosenki Polskiej im. Ireneusza Jeszki. Jurorzy
Jerzy Michalski, Lidia Blazel–Marszolik i Michał Wojaczek postanowili
przyznać Grand Prix festiwalu Alinie Gwóźdź z Rybnika, która oprócz statu-
etki „Diamentowej Rybki” otrzymała bilet do Disneylandu pod Paryżem.
W kolejnych kategoriach wiekowych zwyciężały Anna Kościelska ze Stalowej
Woli, Hania Hołek ze Szczerbic oraz Paulina Szojer z Rybnika. Wyróżnio-
no także wykonawców z Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1 i 2. Festiwa-
lowe jury zasugerowało też poszerzenie imprezy i nadanie jej nazwy Rybnicki
Festiwal Młodych Talentów. Zanim na scenie zagrali długo oczekiwane przez
rodziców „Czerwone Gitary”, przez dzieci – Pan Yapa i młodzież – hip–hopo-
wa „Strefa”, na rybnickim Rynku miało miejsce szczególne wydarzenie. Prezy-
dent Adam Fudali, wspólnie z prezesem elektrowni „Rybnik” Jerzym Chachułą
przekazali na ręce Tomasza Zejera z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego nr 3 w Rybniku kluczyki do nowoczesnego ambulansu reanimacyjnego

vvvvv
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Burmistrz Władysław WeberBurmistrz Władysław WeberBurmistrz Władysław WeberBurmistrz Władysław WeberBurmistrz Władysław Weber
Gimnazjum nr 5 w Boguszowicach–Osiedlu  na swojego patrona

wybrało burmistrza Władysława Webera. 25 maja – dzień urodzin tego
wielce zasłużonego dla Rybnika człowieka – był ukoronowaniem wielomie-
sięcznych starań młodzieży, nauczycieli i rodziców o nadanie szkole jego
imienia. Po mszy św. w kościele parafialnym pod wezw. św. Barbary, grani-
tową tablicę z popiersiem patrona i okolicznościowym napisem w holu szkoły

poświęcił ks. bp Gerard Bernacki, a odsłonięcia dokonali wspólnie wnucz-
ka Wł. Webera prof. Bronisława Koraszewska–Matuszewska oraz wi-
ceprezydent Jerzy Frelich. Jedyna żyjąca z trzech córek burmistrza
Wanda Weber–Gottwaldowa  przysłała, odczytane przez dyrektor szkoły
Krystynę Florek, podziękowania za uhonorowanie pamięci jej ojca, wyra-
żające nadzieję, że jego postać stanie się dla młodzieży inspiracją do wielo-
rakich działań i aktywności społecznej. Życzenia z okazji przyjęcia imienia
złożyli zaproszeni goście: przedstawiciele Kuratorium Oświaty i nauczyciel-
skich związków zawodowych.  B. Koraszewska–Matuszewska, która na uro-
czystość do Boguszowic przybyła  z synem, a prawnukiem Wł. Webera, po-
dzieliła się wspomnieniami rodzinnymi. — Dziadek wiedział, że kluczem do
rozwoju jest edukacja. Kiedy w 1922 roku, tuż po powrocie Rybnika do Ma-
cierzy, objął stanowisko burmistrza, robił wszystko, by rok szkolny rozpoczął
się tradycyjnie we wrześniu. Jego zasługą jest ściągnięcie do Rybnika sióstr
Urszulanek i powierzenie im nauczania dziewcząt oraz prowadzenie kursów.
Ściągnął też księży Misjonarzy, którzy prowadzili szkołę dla chłopców, nadzo-
rował powstanie Miejskich Zakładów Technicznych, za jego czasów powstała
„handlówka”. Oświata leżała mu bardzo na sercu, również po1945 roku, kie-
dy po raz drugi został burmistrzem. Myślę, że dziadek patrzy na nas z zaświa-
tów i cieszy się z tego patronatu. Sylwetkę patrona przybliżył wiceprezydent
J. Frelich: — Burmistrz Weber działał w trudnych czasach II Rzeczpospolitej,
wciąż wobec widma wojny, a potem tuż po niej. Był całkowicie zaangażowany
w to co robił, a za jego czasów Rybnik zmienił swoje oblicze.

Jak wyglądało nasze miasto w czasach burmistrza Webera, jakie gmachy
i obiekty wtedy powstały, które z nich są do dziś świadectwem wizji wybitnego
gospodarza – oto temat konkursu plastycznego, którego efekty można było po-
dziwiać na ścianach sali gimnastycznej, gdzie odbywała się uroczystość. Na ry-
sunkach najczęściej pojawiał się Urząd Miasta – dzieło burmistrza i jego inne
ulubione obiekty – śródmiejskie skwery i parki. Ogłoszono również wyniki mię-
dzyklasowego konkursu wiedzy o życiu i działalności patrona, a wygrały go uczen-
nice klasy II a. Uczniowie zainscenizowali też urodzinowe przyjęcia burmistrza,
na które zaprosił on swoich znajomych, ale... sam nie zdążył na nie przybyć. Go-
ście nie byli wcale zdziwieni – przecież wszyscy w tamtych czasach wiedzieli,
że burmistrz lubił wszystkiego dopilnować sam, był bardzo aktywny i konsekwentny

w swoich działaniach, przesiadywał w biurze do późna rozwiązując bieżące pro-
blemy. Burmistrz Weber może być wzorem uczciwości, pracowitości, konsekwent-
nej realizacji pełnej rozmachu wizji miasta, umiejętności godzenia różnych śro-
dowisk i narodowości, tolerancji. Te cechy są równie cenne i  pożądane w cza-
sach współczesnych i pewnie boguszowicka młodzież będzie umiała wykorzystać
swoja wiedzę o tamtym burmistrzu i o tamtych czasach.

Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas TysiącleciaKardynał Stefan Wyszyński – Prymas TysiącleciaKardynał Stefan Wyszyński – Prymas TysiącleciaKardynał Stefan Wyszyński – Prymas TysiącleciaKardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia
Swojego patrona w osobie kardynała Stefana Wyszyńskiego ma

Szkoła Podstawowa nr 12 w Zebrzydowicach. I nic dziwnego – ducho-
wość i patriotyzm były zawsze mocnymi atutami mieszkańców tej dzielnicy.
Uroczystość w pierwszą sobotę czerwca rozpoczęła msza św. w kościele
w Jejkowicach, a proboszcz i księża z tej parafii oraz osoby duchowne –
absolwenci szkoły – byli jej honorowymi gośćmi. Symbolicznego odsłonię-
cia portretu Prymasa Tysiąclecia pędzla rybnickiego artysty Krzysztofa
Dublewskiego dokonał wiceprezydent Jerzy Frelich wraz z autorem ob-
razu. Jego fundatorem była Rada Dzielnicy, której przedstawiciele Teresa
Knura i radny Bronisław Drabiniok uczestniczyli w uroczystości.

Gratulacje z okazji tak ważnego dla szkoły dnia złożyli na ręce dyrektor
Ireny Serwotki m.in. kierownik rybnickiej delegatury Kuratorium Oświa-
ty Maria Lipińska, obecna była także przedstawicielka nauczycielskiej „So-
lidarności” Urszula Grzonka. Szkoła miała podwójny powód do dumy
i radości – wspólnym wysiłkiem finansowym wielu indywidualnych darczyń-
ców, a także miasta, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Rady Dzielni-
cy, ufundowano piękny sztandar i uroczyście przekazano go młodzieży.
Postać patrona przybliżył w homilii na mszy św. ks. proboszcz Karol Matera.
Na uroczystości wybór ten umotywowała dyrektor I. Serwotka: — To czło-
wiek wielkiego formatu, dla którego wiara, ojczyzna i rodzina były najwyższy-
mi wartościami. Był też wzorem nauczyciela – wymagającego wiele od innych,
ale i od siebie. W formie montażu różnych tekstów sylwetkę kardynała oraz
jego rolę w utrzymaniu i pogłębianiu duchowości Polaków w czasach temu
niesprzyjających przedstawili gimnazjaliści, przywołując sławne słowa „non
posumus”, świadczące o niezłomności Prymasa Tysiąclecia. Nawiązali też
do odnowienia w 1956 roku ślubów króla Jana Kazimierza zawierzenia Pol-
ski Matce Boskiej i konsekwencji społecznych tego wydarzenia. – „Lud myśli
wielkimi postaciami” – zacytował słowa Norwida J. Frelich: — To one tworzą
dzieje i tradycje narodów, ale decydując się na patrona o takim formacie,
zarówno uczniowie, jak i nauczyciele podejmują się wielkiego wyzwania, mierzą
się z legendą...

Uczniom szkół, które zyskały imiona trzech niepospolitych posta-
ci, życzymy, by wartości wyznawane przez nowych patronów towarzy-
szyły im w życiowej drodze.                                                                    (r)

Odsłonięcia tablicy dokonali wnuczka Wł. Webera prof. Bronisława Koraszewska–
Matuszewska i wiceprezydent Jerzy Frelich.

Oprócz patrona SP 12 zyskała również nowy sztandar.                            Zdjęcia: r
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Nagrody w dziedzinie kultury 2004

Docenione zostały działania na rzecz podtrzy-
mywania bogatych, śląskich tradycji chóralnych.
Wart podkreślenia jest fakt, że tradycje te pod-
trzymuje również młodzież – w I LO z wielką po-
mocą i pod kierunkiem pierwszej z nagrodzonych
– Lidii Blazel–Marszolik. Laureatka jest absol-
wentką rybnickiej szkoły muzycznej oraz Wydziału
Wychowania Muzycznego cieszyńskiej filii UŚl.
W ub. roku chór „Bel Canto” w I LO im. Powstań-
ców Śl., który L. Blazel–Marszolik założyła i na-
dal prowadzi, obchodził swój srebrny jubileusz.
Ma on w swoim artystycznym dorobku wiele na-
gród, w tym kilka Złotych i Srebrnych Kamerto-
nów Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a’Capel-
la Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Bydgoszczy,
Grand Prix tego festiwalu oraz puchary Minister-
stwa Edukacji Narodowej. Chór był również lau-
reatem festiwali na Węgrzech, niejednokrotnie
triumfował na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni
Chóralnej w Katowicach oraz na „Śląskim Śpie-
waniu”. Przez tyle lat, mimo ciągłej rotacji mło-
dych chórzystów, dzięki profesjonalizmowi pani
dyrygent, chór wciąż utrzymuje wysoki poziom.
Kilkakrotnie bywał filarem połączonych chórów
biorących udział w wielkich muzycznych przed-
sięwzięciach wspólnie z Filharmonią Rybnicką, jak
choćby niedawne wykonanie IX Symfonii Beetho-
vena. Dzięki wysokim kwalifikacjom zawodowym
Lidia Blazel–Marszolik pełni funkcję doradcy me-
todycznego przedmiotu sztuka w szkołach pod-
stawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
oraz w placówkach kultury w Rybniku oraz oko-
licznych gminach; jest także ekspertem komisji
kwalifikacyjnych, zasiada też często w jury różnych
konkursów i przeglądów muzycznych.

Drugą z nagrodzonych osób zaangażowanych
w ruch śpiewaczy jest Krystyna Lubos, również
absolwentka, a później pedagog rybnickiej szkoły
muzycznej. Jako skrzypaczka i dyrygent była też
związana z Filharmonią ROW, a potem poświęci-
ła się pracy pedagogicznej w Zakładzie Dydaktyki
Zespołów Muzycznych Instytutu Muzyki filii UŚl.
w Cieszynie, gdzie szczególnie wysoko oceniane są
efekty kształcenia przez nią studentów specjaliza-
cji dyrygenckiej. K. Lubos od 10 lat  prowadzi chór
„Seraf”, pracuje także ze śpiewakami chóru
im. J. Rogera w Rudach Raciborskich, w przeszło-
ści prowadziła chór „Regina Apostolorum” przy ko-
ściele oo. Misjonarzy. Pod jej batutą chór „Seraf”
osiąga coraz wyższy poziom artystyczny, zdobywa-
jąc laury i koncertując w kraju, jak i zagranicą.

Nagrodę otrzymał też obchodzący w br. jubile-
usz 85–lecia nieprzerwanej działalności chór
„Słowiczek” z Popielowa. Zespół jest ważnym
elementem dzielnicowej społeczności, przyczynia-
jącym się jej integracji, bierze też aktywny udział
w życiu kulturalnym całego miasta. Dzieje chóru są
dowodem wielkiej roli śląskiego ruchu śpiewaczego

Tegoroczne wyróżnienia prezydenta Rybnika w dziedzinie kultury
potwierdzają wyjątkową rolę tradycji muzycznych w naszym mieście.
Ale swoich godnych przedstawicieli miały wśród nagrodzonych zarówno sztuki
plastyczne, jak i sztuka słowa.

Nagrody w dziedzinie kultury 2004

w walce i utrzymywaniu polskości naszych ziem
i poczucia tożsamości kulturowej mieszkańców.
(Więcej o chórze w numerze „GR” 5/2004).
Nagrodę odebrał prezes Leon Rybka.

I oto trzecia wśród laureatów absolwentka ryb-
nickiej szkoły muzycznej – Ilona Kargul. Nim
stworzyła własną placówkę artystyczną – Śląskie
Centrum Muzyczne „Muzyka i Ruch”, obchodzą-
ce w tym roku swoje 10–lecie (czytaj też str. 29),
była pedagogiem w klasie fortepianu w macierzy-
stej szkole muzycznej i rybnickim Społecznym
Ognisku Muzycznym oraz animatorem amator-
skiego ruchu artystycznego w Miejskim Domu
Kultury w Żorach. Dziś swoją pasję czyli rozwija-
nie zainteresowań muzycznych u dzieci i młodzie-
ży, realizuje w stworzonym przez siebie Śląskim
Centrum..., wpisanym do ewidencji niepublicz-
nych placówek artystycznych Ministerstwa Kultury
i Sztuki. Uczestnicy zajęć w Centrum włączają się
aktywnie w życie kulturalne miasta – biorą udział
w koncertach, w tym charytatywnych dla osób nie-
pełnosprawnych, festynach i korowodach. Cen-
trum jest organizatorem kilku edycji Gali Piosen-
ki Biesiadnej, dziecięcego Międzynarodowego Fe-
stiwalu Piosenki Polskiej, warsztatów wokalnych,
zajęć umuzykalniających w przedszkolach i szko-
łach. Dzięki aktywności swojej założycielki, bogac-
two form działań tej placówki jest wyjątkowe.

Osobne i wyjątkowe miejsce w kulturalnym
pejzażu Rybnika ma zespół „Przygoda”, który jest
głównym trzonem Ogniska Pracy Pozaszkolnej –
Zespół Tańca Ludowego „Przygoda”, kierowane-
go przez kolejną laureatkę prezydenckiej nagrody

Anitę Geratowską. Zespół, którego współzało-
życielką przed ponad 30 laty była Renata Hupka
– matka Anity, jest jej domem od wczesnego dzie-
ciństwa. Tu stawiała pierwsze taneczne kroki, póź-
niej była tancerką, instruktorem, choreografem
i w końcu dyrektorem zespołu. Ognisko skupia
ponad 600 dzieci i młodzieży z Rybnika i regionu,
które w czasie zajęć wokalnych, tanecznych oraz

plastycznych poprzez naukę, kultywowanie oraz
prezentację folkloru, tradycji i obrzędów w kraju
i zagranicą, przyczyniają się do upowszechniania
polskiej kultury ludowej. Swoje miejsce w kalen-
darzu artystycznym Rybnika mają organizowane
przez zespół imprezy cykliczne: koncert „Przygo-
da i przyjaciele”, konkursy „Karolinka” i  „Moje
spotkanie z folklorem”,  międzynarodowe festi-
wale folklorystyczne, lekcje regionalizmu „Folk-
lor śląski”. Anita Geratowska stara się utrzymać
w zespole wypracowany przez lata klimat wielkiej
rodziny, co udaje się dzięki dobremu kontaktowi
z dziećmi. Ważna jest też umiejętność dobrej współ-
pracy z innymi placówkami i instytucjami. A. Ge-
ratowska była wielokrotnie nagradzana zarówno
za osiągnięcia artystyczne, jak i organizacyjne.

Jedyną przedstawicielką sztuk plastycznych w na-
grodzonym gronie jest Laura Pawela, rybniczan-
ka, absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu
Opolskiego, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocła-
wiu oraz Europa Akademie w Isny w Niemczech.
Wieści o jej sukcesach docierają do Rybnika „ze
świata” – L. Pawela była stypendystką Ministra Kul-
tury, otrzymała też nominacje do prestiżowych na-
gród: „Paszport Polityki” (2003), „Dolnośląski
Brylant” w kat. debiutu i „Eurotalent” (2004). Ar-
tystka zajmuje się rzeźbą, malarstwem, instalacją
plastyczną, grafiką komputerową, projektami

vvvvv

Nagrodę dla Laury Paweli odebrała jej siostra (na zdj. z lewej), obok pozostali laureaci: Lidia Blazel–Marszolik,
Leon Rybka, który odebrał nagrodę w imieniu chóru „Słowiczek”, Krystyna Lubos, prezydent Adam Fudali,
Piotr Rakowski, Anita Geratowska i Ilona Kargul.                                                                                      Zdj.: r
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internetowymi, sztuką mediów, a jednym z jej naj-
ważniejszych przedsięwzięć jest wprowadzenie sztu-
ki do telefonów komórkowych (tzw. mobile phone
art). W internetowo–telefonicznym projekcie „Real-
laura” wykorzystuje strategię reklamy dla sztuki, a po-
przez graficzną oprawę systemów komputerowych
chce dotrzeć do pokolenia „komputerowo–interne-
towego”. Mimo młodego wieku i artystycznego stażu
brała udział w 25 wystawach zbiorowych, w tym
w Osace i Strasburgu, gdzie reprezentowała Polskę
na ubiegłorocznych Targach Sztuki współczesnej;
miała również 9 wystaw indywidualnych.

Słowem jako środkiem artystycznego wyrazu po-
sługuje się kolejny laureat – Piotr Rakowski. Ab-
solwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim
i Podyplomowego Studium Dziennikarskiego przy
Instytucie Filologii Polskiej tej uczelni, jest dzienni-
karzem, publicystą, a przede wszystkim poetą,
znawcą tematyki judaistycznej. W dorobku P. Ra-
kowskiego, inspirowanego tradycją i historią juda-
izmu, jest kilka tomików poetyckich, krótkie formy
prozatorskie oparte m.in. na hebrajskim oryginale
„Pieśni nad pieśniami”, sentencjach talmudycznych
mędrców czy kodeksie praw rabinicznych, tłumaczo-
nych przez autora z hebrajskiego i aramejskiego.
Jego twórczość ukazuje różne aspekty i tradycje kul-
turowe judaizmu, ze szczególnym uwzględnieniem
wartości ekumenicznych oraz zasad tolerancji.
W 2002 roku P. Rakowski otrzymał stypendium
z Funduszu Promocji Twórczości Ministerstwa Kul-
tury, jest również laureatem wielu poetyckich lau-
rów i kilkudziesięciu nagród, w tym prestiżowej Na-
grody Pokojowej I st. im. Maksymiliana Marii Kol-
bego i Reinholda Schneidera (1986) oraz Ekume-
nicznej Nagrody Specjalnej św. Franciszka z Asyżu
„Porcjoncula” Rodziny Wardęgów. Piotr Rakowski
interesuje się też dziedzictwem materialnym wy-
znawców mojżeszowych w Rybniku i miastach
ościennych. Aktualnie przygotowuje książkę „Ryb-
nicka Jerozolima. Żydzi w Rybniku, Wodzisławiu,
Żorach i Pszczynie. Historia rybnickiej Gminy Izra-
elickiej”. We współpracy autora z rybnickim Mu-
zeum, w placówce tej powstanie prawdopodobnie
ekspozycja judaiców. (Więcej w „GR” nr 4/2004).

Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce
w Sali Kameralnej Teatru Ziemi Rybnickiej,
a z okazji Dnia Pracownika Kultury prezydent
Adam Fudali złożył gratulacje wszystkim obecnym
i nieobecnym animatorom kultury w placówkach
miejskich oraz osobom, które w szczególny sposób
przyczyniły się do wzbogacenia życia kulturalnego
miasta.

•   •   •
Wyjątkowo atrakcyjnym uzupełnieniem uro-

czystości był spektakl w wykonaniu aktorów war-
szawskiego teatru „Ateneum” „Kolacja dla
głupca” Francisa Vebera. Popis aktorskiego, ko-
mediowego kunsztu dali Krzysztof Tyniec w roli ty-
tułowego „głupca” i Piotr Fronczewski, jako jeden
z kilku nudzących się snobów, dla których szydzenie
z poczciwców zaproszonych specjalnie w tym celu na
kolację, stało się cotygodniową zabawą. Aktorów
wspomagał świetny, aż skrzący się „humorem z klasą”,
tekst. Reagująca spontanicznie rybnicka publiczność
zgotowała aktorom zasłużoną owację.                  (r)

Deszcz w czasie tradycyjnej inauguracji festi-
walu na Rynku nie wystraszył ani muzyków, ani
towarzyszących orkiestrom mażoretek, które
znalazły schronienie m.in. pod parasolami wi-
dzów. W tym roku zaprezentowało się 10 orkiestr
dętych z Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec,
Ukrainy, Litwy, w tym cztery zespoły polskie,
a także dwa big–bandy i 6 dziewczęcych grup ta-
necznych. Po inauguracji na Rynku, która doda-
ła splendoru uroczystości przekazania miastu
Honorowej Flagi Rady Europy (czytaj też str. 4),
do rywalizacji przystąpiły mażoretki. Konkurso-
we przesłuchania orkiestr miały miejsce w Te-
atrze Ziemi Rybnickiej, a jak stwierdzili jurorzy:
przewodniczący Władysław Balicki (prezes Za-
rządu Głównego Polskiego Związku Chórów
i Orkiestr), Jirzi Szindel z Czech, Adam Hu-
dec ze Słowacji i Tadeusz Folwarczny repre-
zentujący Niemcy, poziom orkiestr był wyrów-
nany i bardzo wysoki, podjęcie decyzji nie było
więc łatwe. Po długich dyskusjach zdecydowa-
no, że Grand Prix festiwalu czyli „Złotą Lirę” i
Puchar Ministra Kultury otrzyma, po raz drugi
zresztą, Orkiestra Ochotniczych Sił Obrony
Narodowej Litwy pod dyrekcją Ricardasa

Ciupkovasa. Jurorzy prawie w każdym z zapre-
zentowanych programów dopatrzyli się szczegól-
nych wartości i nagrodzili statuetkami Liry jesz-
cze kilka orkiestr:  i tak za popularyzację muzy-
ki ukraińskiej nagrodzono orkiestrę z Kamień-
ca Podolskiego, za partię solową puzonu nagro-
dę otrzymał muzyk z Bialskiej Orkiestry Dętej,
za bardzo dobre wykonanie fragmentu „Sprze-
danej narzeczonej” Smetany – orkiestra z Kar-
winy, za wzorową dramaturgię programu – or-
kiestra ze Słowacji, zaś za bardzo dobre wyko-
nanie muzyki dawnej – orkiestrę z Debreczyna
na Węgrzech.

„Złotą Lirę” i Puchar Ministra Kultury w ka-
tegorii pokazów tanecznych zdobyła Formacja
Taneczna „Majoretki” pod kierownictwem
Ireny Bernackiej z Domu Kultury w Niedo-
bczycach. Wyróżniono też cztery inne grupy
taneczne.

Na Koncercie Galowym wiele miłych słów od
jury usłyszeli gospodarze miasta – za stwarzanie
dobrej atmosfery i pomoc w realizacji prezydent
Adam Fudali odebrał przyznaną przez Zarząd
Główny PZCHiO Złotą Odznakę z Brylantem.

z z z z z „Złotą Lirę” zdobyła Orkie-
stra Ochotniczych Sił Obrony
Narodowej Litwy.

v v v v v Najlepiej zaprezentowały się
mażoretki z Domu Kultury
w Niedobczycach.

Zdj.: r

dokończenie na stronie 42.

Trzynasta „Złota Lira”

Mimo problemów z aurą i wbrew „13” w tytule, tegoroczny,
XIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Lira” raczej
do pechowych nie należał. A jednak w przyszłym roku szykują się zmiany.

Puchar dla Litwinów
ccccc

Puchar dla Litwinów
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A pomysł, by nawiązać bliźnia-
cze kontakty pomiędzy Rybni-
kiem, a Dorsten w Westfalii –
Nadrenii, które to miasto zostało
wyznaczone po wojnie na „opie-
kuna” wyjeżdżających do Nie-
miec rybniczan niemieckiego po-
chodzenia, był politycznie co naj-
mniej odważny. Wbrew historycz-
nym zaszłościom, okazał się uda-
ny. Młodzież prowadzących
uczniowską wymianę szkół – I LO
im. Powstańców Śl. i Gimnasium
Petrinum oraz Zespołu Szkół Bu-
dowlanych ze szkołą zawodową
w Dorsten żyje dniem dzisiej-
szym, korzysta z możliwości szli-
fowania języka w kontaktach z ró-
wieśnikami, pokazuje sobie na-
wzajem rodzinne miasto, a przy
okazji również region i kraj, przy-
bliża historię i tradycje. Ale i star-
si przyzwyczaili się do myśli, że po
obu stronach Odry skończył się
pewien etap historii.

Podpisującym partnerską umo-
wę nie przyszło nawet na myśl, że
jubileusz 10–lecia świętowany będzie w miesiąc
po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Jubile-
uszowe odchody miały miejsce w czerwcowy dłu-
gi weekend w Rybniku. Obok burmistrza Dorsten
L. Lütkenhorsta, kilku radnych i pracowników
urzędu tego miasta, wziął w nich udział były bur-
mistrz H. Ritter, członkowie Koła Przyjaciół
Rybnika z przewodniczącym Hansem–Joachimem
Thelenem oraz reprezentacja artystyczna. Był
również obecny ks. proboszcz Norbert Becker
z kilkunastosobową grupą reprezentantów parafii

św. Mikołaja w Dorsten, współpracującej z para-
fią św. Teresy od Dzieciątka Jezus ks. proboszcza
Teodora Suchonia w Chwałowicach. Rybnik go-
ścił również gościa specjalnego – honorowego
członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy i byłego niemieckiego deputowanego do
Parlamentu Europejskiego Wilfrieda Böhma,
który przybył z misja szczególną (czytaj na str. 4).

W  pielęgnowaniu więzi między naszymi mia-
stami nie sposób przecenić roli  Koła Przyjaciół
Rybnika, które miało również swój udział

w powstaniu rybnickiego odpowiednika – Stowa-
rzyszenia Współpracy Międzynarodowej Ryb-
nik–Europa. W dziesięciolecie kontaktów part-
nerskich między miastami, oba stowarzyszania
podpisały oficjalną umowę o współpracy, a doku-
ment ten umacnia wieloletnie już współdziałanie.
Uroczystość miała miejsce w sali Wł. Webera
Urzędu Miasta, a wzięli w niej udział goście z Nie-

miec oraz przedstawiciele
zaprzyjaźnionych miast: Eu-
rasburga i Karwiny. Gospo-
darzy, obok przedstawicieli
Urzędu Miasta
i władz z prezydentem
A. Fudalim, reprezentowa-
li rybniccy radni oraz człon-
kowie Stowarzyszenia
Współpracy Międzynarodo-
wej Rybnika Europa. Jego
przewodnicząca Halina
Szczyrbowska oraz Hans–
Joachim Thelen dokonali
uroczystego podpisania
umowy.

W ciągu 10 lat kontaktów
wyłoniła się najbardziej za-
angażowana we współpracę
Rybnika i Dorsten grupa lu-
dzi z obu miast, których
uhonorowano specjalnymi
medalami i dyplomami. Są
wśród nich obaj gospodarze
miast, którzy przed 10. laty
kontakty zainicjowali i umo-
wę podpisali, kontynuujący
współpracę aktualni bur-

mistrz i prezydent, działacze obu stowarzyszeń,
dyrektorzy współpracujących szkół i nauczyciele
organizujący wymianę młodzieży oraz przedstawi-
ciele zaangażowanych we współpracę instytucji jak
Muzeum czy nasza „GR”. Medale otrzymali rów-
nież goście z Karwiny i Eurasburga oraz W. Böhm.

L. Lütkenhorst wrócił myślą do swoich pierw-
szych wizyt w naszym kraju w czasie stanu wojen-
nego w latach 80., kiedy przyjeżdżał z pomocą cha-
rytatywną. — Wiele się od tamtego czasu zmieniło

Kiedy 10 lat temu, a dokładnie 15 kwietnia 1994 roku, ówcześni gospodarze
Dorsten i Rybnika Heinz Ritter i Józef Makosz podpisywali umowę o partnerskiej
współpracy między naszymi miastami, wcale nie byli pewni czy oficjalne kontakty
między władzami przełożą się na przyjacielskie więzi mieszkańców, co stanowi
główną ideę partnerstwa.  Dziś burmistrz Lambert Lütkenhorst i prezydent Adam
Fudali nie mają takich wątpliwości – w ciągu minionej dekady setki rybniczan
i dorsteńczyków wzajemnie się poznało i zrozumiało, łamiąc budowane  przez lata
bariery i stereotypy.

Partnerska dekada

Po podpisaniu przez H. Szczyrbowską i H.-J. Thelena porozumienia pomiędzy stowarzyszeniami,
gospodarze miast L. Lütkenhorst i A. Fudali wymienili upominki.

Wysoki poziom muzyczny zaprezentował big–band z Dorsten.                  Zdjęcia: r

vvvvv

Jeden z inicjatorów partnerskich kontaktów Rybnika i Dorsten, były burmistrz
Heinz Ritter wpisuje się do księgi pamiątkowej.
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w Polsce, a także w Rybniku. Przez ostatnie dziesięciolecie
mogliśmy te zmiany obserwować z bliska, ciesząc się,
że nasze kontakty nabierają treści i poszerza się ich zakres,
choćby poprzez nawiązanie współpracy trójstronnej, z udzia-
łem Newtownabbey w Irlandii. Heinz Ritter wrócił do po-
czątków współpracy i społeczno–politycznego kontekstu
jej podjęcia. Prezydent A. Fudali podkreślił, że podpisa-
na umowa partnerska zaowocowała współpracą na róż-
nych poziomach. Przypomniał pierwsze kontakty gospo-
darcze dzięki otwarciu w Dorsten „sklepu antenowego”,
poprzez który parę rybnickich firm zaistniało na tamtej-
szym rynku, swoje kontakty podtrzymują szkoły, stowa-
rzyszenia, placówki kulturalne, młodzi sportowcy, a tak-
że parafie. — To, że już mamy dobrze znanych partnerów
w miastach państw Unii, daje nadzieję na lepsze wykorzy-
stanie śroków unijnych w ramach wspólnych programów
—  powiedział A. Fudali.

— Umowę podpisują instytucje, ale wypełniają indywi-
dualne osoby, co już w Rybniku się dzieje — powiedziała
H. Szczyrbowska. — Gdyby L. Lütkenhorst w latach 80.,
(kiedy jeszcze nie był burmistrzem – przyp. red.) pomylił
drogę i zamiast do Piekar trafiłby do Rybnika, obchodzili-
byśmy prawdopodobnie nie 10 – ,ale 20 – lecie współpracy
z Dorsten – dodała.  W. Böhm zaznaczył wagę współpra-
cy między miastami w kontekście wejścia Polski  do UE.
Przy okazji spotkania burmistrz Dorsten oraz prezydent
Rybnika podpisali w obecności Wilfrieda Böhma list in-
tencyjny w sprawie współpracy w ramach programu po-
między regionami Interreg IIIc. Dotyczy ona zagospoda-
rowania terenów poprzemysłowych, a oprócz Dorsten
i Rybnika do współpracy włączyłoby się francuskie Liévin.

W ciągu trzydniowego pobytu goście wzięli udział
w odbywających się w tym czasie imprezach: Międzynaro-
dowym Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Lira” , introniza-
cji Króla Kurkowego, obejrzeli też wystawę zorganizowaną
z okazji jubileuszu 10–lecia partnerstwa przez Stowarzysze-
nie Rybnik – Europa w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej. Obok okolicznościowej ekspozycji złożonej z do-
kumentów, fotografii, pamiątek i innych materialnych śla-
dów współpracy, można było zobaczyć przywiezioną z Dor-
sten wystawę fotograficzną zatytułowaną „JA TY MY”, po-
kazującą portrety dorsteńczyków – dzieci, młodzież i osoby
wiekowe. Autorem tego interesującego, zarówno pod wzglę-
dem tematycznym, jak i artystycznym, zrealizowanego wspól-
nie z Urzędem Miasta Dorsten projektu, jest Karlheinz
Ströetzel, artysta–fotografik, od lat wprowadzający mło-
dzież w arkana fotografii artystycznej.

Niezwykle atrakcyjnie zaprezentowała się grupa arty-
styczna z Dorsten. Na Rynku wystąpił świetny 19–osobo-
wy big–band, a po nim rockowa grupa „Sleeping Sun”.
Jednak niesprzyjająca pogoda sprawiła, że występy na
Rynku zobaczyło niewielu rybniczan. Na szczęście arty-
styczny potencjał gości został wykorzystany lepiej w cza-
sie plenerowych prezentacji w Niedobczycach, wraz
z uczestnikami festiwalu „Złota Lira”. Poziom big–ban-
du mógł zadowolić najbardziej wybrednych miłośników
podobnych formacji. Na bardziej kameralnych spotka-
niach wystąpił młody, zdolny iluzjonista Mattheus
Rauch, wprawiając widzów w prawdziwe zdumienie.

Obchody jubileuszu miały miejsce w ramach or-
ganizowanych co dwa lata wspólnie przez miasto
i Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej
Rybnik–Europa Dni Dorsten. Za rok Dni Rybnika
w Dorsten...

(r)

Historia budynku, leżącego dziś naprzeciw głównego obiektu, sięga roku 1877, kiedy ku-
piono grunt pod jego budowę. Wkrótce otwarta w 1879 roku szkoła stała się za ciasna, gdyż
uczęszczali do niej również uczniowie z pobliskiego Zamysłowa, gdzie szkoły jeszcze nie było.

Drugi, 7–klasowy,
budynek, w któ-
rym były również
trzy służbowe
mieszkania dla
kierownika, na-
uczyciela i woźne-
go, wybudowano
po drugiej stronie
ulicy i oddano do
użytku tuż przed
I Wojną Światową.
Dzięki trzem po-
wstańczym zry-
wom Ślązaków,
w 1922 roku ta nie-
wielka szkoła stała
się prawdziwie
polską i bardzo
wtedy potrzebną
placówką. W okre-
sie międzywojen-
nym uczęszczało
tu ok. 600 uczniów,
powstała bibliote-
ka, działał szkolny
teatr, zespół mu-
zyczny i chór.
W czasie wakacji
organizowano pół-

kolonie dla dzieci z biednych rodzin czyli tzw. ogródki jordanowskie. Niedługo jednak przy-
szło tą polskością się cieszyć. W wyniku wojennych działań budynek został uszkodzony,
a wnętrze zdewastowane.
Jednak dzięki świetnemu or-
ganizatorowi, jeszcze przed-
wojennemu kierownikowi
Janowi Nowomiejskiemu,
naukę wznowiono ledwie kil-
ka dni po zakończeniu wojny,
a rok szkolny rozpoczęto uro-
czysta mszą w pobliskim ko-
ściele oo. Franciszkanów.
Rok szkolny trwał tylko do
połowy lipca, ale w szkole
znów można było mówić po
polsku...

W latach 60., z inicjatywy
harcerzy, a szczególnie

Na swoje pierwsze wakacje wyruszyło kolejne pokolenie uczniów sędziwej jubilatki...

v v v v v W czasie obchodów jubileuszu
prezydent Adam Fudali wraz
z dyrektor Ewą Jankowską uro-
czyście odsłonili pamiątkową ta-
blicę na głazie.

ccccc

dokończenie na str. 31.

W tym roku mija 125 lat od czasu, gdy w dzisiejszej rybnickiej dzielnicy
Smolna, będącej wtedy samodzielną gminą, otwarto pierwszą szkołę.
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„Czerwone Gitary” tuż przed występem...

z pełnym wyposażeniem. Wart 258 tysięcy zł merce-
des sprinter jest darem miasta i elektrowni „Ryb-
nik” i ma służyć potrzebującym pomocy mieszkań-
com miasta, choć jak mówił prezydent wszyscy z pew-
nością woleliby, by auto nie musiało zbyt często
opuszczać garażu. Na scenie pojawił się również or-
dynator oddziału dziecięcego WSS nr 3 w Rybniku
dr Grzegorz Góral, który w ubiegłym roku po raz
pierwszy zaangażował się w organizację rybnickie-
go Dnia Dziecka. Tym razem, wspólnie z kilkulet-
nim Radkiem, podziękował wszystkim darczyńcom
oddziału za przychylność i serce okazane małym pa-
cjentom, a uczestniczący w imprezie przedstawicie-
le Rafinerii Trzebinia, Utex–u, Euromot–u, ING
Nationale Nederlanden, FiroTours i elektrow-
ni „Rybnik” otrzymali od szpitala oraz miasta dy-
plomy będące podziękowaniem. Tego dnia na naj-
młodszych czekały także „bajkowe” atrakcje.
Za sprawą Studia Teatralnego działającego przy
RCK, na Rynek na wyjątkowej „maszynie” dotarła
Cruella DeMon, by wspólnie z dalmatyńczykami,
których było „prawie” 101, obdarowywać dzieci sło-
dyczami. Milusińscy chętnie poddawali się też za-
biegom malowania buziek i gorąco oklaskiwali wy-
stępy m.in. Małego Teatru Tańca. Zabawę na dwa
dni przed kalendarzowym Dniem Dziecka pod ha-
słem „Dorośli dzieciom” zorganizowali wspólnie
Rybnickie Centrum Kultury, Dom Kultury
w Chwałowicach, Śląskie Centrum Muzyczne
i Zespół Ognisk Wychowawczych, a patronat nad
imprezą objął prezydent miasta. Przed rynkową
publicznością wystąpili również uczestnicy XXII Fe-
stiwalu Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprot-
nego, jednak uroczyste rozdanie nagród połączone

z koncertem laureatów odbyło się dokładnie 1 czerw-
ca w Chwałowicach. Wokalne popisy na scenie za
Domem Kultury oklaskiwali uczniowie tamtejszych
szkół i przedszkoli. Przesłuchania 36 wykonawców
odbyły się w maju, a jurorzy Czesław Gawlik,
Janina Wystub i Kazimierz Niedziela postano-
wili przyznać tytuł Grand Prix Marii Sornek z Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej z Mikołowa, która wykona-
ła utwór z repertuaru Mieczysława Szcześniaka,
a zwycięzczyniami w poszczególnych grupach wieko-
wych zostały Ula Babecka z Sosnowca, Nadia El–
Nur z Częstochowy i Żaneta Cyrupa z Raciborza.

W gronie laureatek znalazła się też Agata Szwan
reprezentująca Śląskie Centrum Muzyczne „Muzy-
ka i Ruch” z Rybnika. Nagrody – sprzęt muzyczny
i dyplomy, wręczała laureatkom córka Tadeusza Pa-
protnego – Anna, a organizatorzy imprezy zadbali
także o pozafestiwalowe atrakcje. Dzieci rywalizo-
wały m.in. w konkurencji na najszybsze jedzenie...
waty cukrowej i znajomość bajkowych utworów,
w ramach konkursu „Jaka to melodia”.

•   •   •
Tradycyjnie już najmłodszych mieszkańców

na „Rancho Gena” zaprosiła Rada Dzielni-
cy Smolna. W trakcie festynu zorganizowa-
nego 1 czerwca dzieci wzięły udział w wielu
zabawach i konkursach z nagrodami, obejrza-
ły występy zespołu „Przygoda” i jak zwykle
chętnie jeździły konno i bryczką. Dzień Dziec-
ka świętowały również inne placówki – na fe-
stynie w Przedszkolu nr 1 pojawili się żużlo-
wiec RKM Rybnik Roman Chromik oraz ko-
szykarz I–ligowego klubu Kotwicy Kołobrzeg
Wojciech Kukuczka.

„Dzieci są skrzydłami człowieka” – pod takim
hasłem w Boguszowicach Starych odbył się fe-
styn dla dzieci z tej dzielnicy i Gotartowic,

zorganizowany przez Radę Dzielnicy, parafię pod
wezwaniem NSPJ, Przedszkole nr 18, Szkołę
Podstawową nr 16 oraz harcerzy. Pomimo desz-
czu w „Farskim ogrodzie” zebrało się sporo dzieci
i dorosłych. Były występy artystyczne laureatów „Roz-
tańczonych pantofelków”, domowe wypieki i lody, lo-
teria fantowa, a atrakcją dla dzieci były możliwość
obejrzenia wozu strażackiego oraz konne przejażdżki.
Organizatorzy festynu dziękują wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do przygotowania imprezy.

O święcie dzieci nie zapomniano też w Domu
Kultury w Niewiadomiu, który przygotował dla
najmłodszych rajd rowerowy, konkurs plastyczny, fe-
styn z występami tanecznymi i szantowymi oraz gieł-
dę zabawek.

•   •   •
Inny wymiar ma to święto w placówkach opie-

kuńczych, takich jak rybnicki Dom Dziecka, gdzie
aktualnie przebywa ponad 30 dzieci od wieku nie-
mowlęcego do 6–latków, w tym kilkoro z małoletni-
mi matkami. W tym dniu goszczeni są tu wszyscy,
którzy wspomagają placówkę na co dzień i ci, co tyl-
ko od święta. — Bez pomocy darczyńców – firm, in-
stytucji i osób prywatnych – nie byłoby wyremonto-
wanego dachu, zmodernizowanych łazienek, wielu za-

bawek itd. — mówi dyrektor Kry-
styna Kubat. Szczególne podzię-
kowania należą się wszystkim ryb-
nickim szkołom, w tym Zespołowi
Szkół Technicznych, a także Me-
dycznemu Studium Zawodowemu,
którego uczennice są tu na co
dzień, a w ramach prezentu przed-
stawiły bajkę o Kaczce Dziwaczce
i świątecznie przystroiły cały
obiekt. Stałymi darczyńcami są też
firmy Akfol, Ecol, Rettig–Heating,
apteka „Pod Lwem” i wiele innych
prywatnych przedsiębiorców.
Dzieci z niecierpliwością czekają
też na motocyklistów zrzeszonych
w Polskim Związku Motorowym,

c.d. ze strony 14. „Dorośli Dzieciom”...

Laureatka Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Pio-
senki Alina Gwóźdź w nagrodę pojedzie do Disneylandu.

Dr Grzegorz Góral z małym Radkiem dziękowali wszystkim
darczyńcom dziecięcego oddziału WSS nr 3 za okazane serce.

Prawie... 101 dalmatyńczyków obdarowywało dzieci słodyczami.

vvvvv
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którzy urządzają im przejażdżki. Dobrze układa się
współpraca z sądem i wiele zasądzanych „nawiązek”
trafia do domu przy ul. Powstańców. Do instytucji
wspomagających rybnicki DD dołączyła ostatnio
ewangelicko–augsburska parafia. Pastor,
ks. Mirosław Sikora przekazał placówce pokaźną
sumę w euro, zebraną w kościele wśród wiernych

Grand Prix Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza
Paprotnego otrzymała Maria Sornek z Mikołowa.

i występujących artystów na koncercie orkiestry
i chóru z Niemiec. — Trudno również przecenić po-
moc miasta — mówi K. Kubat. — Samorząd poma-
ga nam m.in. w usamodzielnieniu się młodych ma-
tek. W Dniu Dziecka placówkę odwiedziła wicepre-
zydent Ewa Ryszka i nie przyszła oczywiście z pu-
stymi rękami. Już wypakowywanie nowych zabawek
z pudeł było dla dzieci dobrą zabawą. Z okazałym

W parku za DK w Chwałowicach dzieci dobrze się bawiły.

Dzieci z ciekawością odpakowywały prezenty przywiezione przez wicepre-
zydent Ewę Ryszkę (druga z lewej). Na zdj. również proboszcz parafii ewan-
gelicko–augsburskiej ks. Mirosław Sikora z członkami rady parafialnej
oraz dyrektor OPS Jerzy Kajzerek (z lewej).

Z okazji Dnia Dziecka bajkę o Kaczce Dziwaczce dla wychowanków Domu Dziecka przygoto-
wały uczennice Medycznego Studium Zawodowego.                Zdjęcia: r, s, arch. P18, arch. P1

tortem i innymi słodyczami przybyli przedstawicie-
le Rady Dzielnicy Śródmieście.

Patrząc na dzieci z przypiętymi karteczkami
z imionami, które dziękują za prezenty piosenkami
i wierszykami, trudno było oprzeć się wzruszeniu...
Pani dyrektor pociesza, że w ciągu roku, na ponad
70 dzieci, które się przez placówkę przewinęły, po-
nad 30 znajduje dom...                                  S, (r)

Przedszkolaki z P nr 18 wystąpiły w teatrzyku „Chrońmy przyrodę”.
W Dniu Dziecka najmłodsi z Przedszkola nr 1 mogli poczuć się jak
prawdziwi żużlowcy.

ccccc
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„Dzień samorządowca” upłynął na Błoniach
pod znakiem sportu. Najpierw rozegrano samo-
rządowy mecz siatkówki, a następnie piłki noż-
nej. W obydwu spotkaniach zwyciężali gospoda-
rze – TKKF „Piaski”. Piłkarski pojedynek za-
kończył się wynikiem 5:2, a bramki dla Rady Mia-
sta zdobył kapitan zespołu, szef Komisji Oświa-
ty, Kultury i Sportu Henryk Frystacki. Miesz-
kańcy miasta, którzy coraz liczniej gromadzili się
na Błoniach, pasjonowali się nie tylko zawodami
sportowymi. W czasie festynowego powitania lata,
które rozpoczęło się przy pięknej słonecznej po-
godzie, a zakończyło w strugach deszczu, rozstrzy-
gnięto też konkurs na najładniejszy wianek świę-
tojański. Spośród 18 wianków jurorzy najwyżej
ocenili kwiatową pracę w kolorach unijnych, wy-
konaną przez Jadwigę Stęchły z Rady Dzielni-
cy Ligota–Ligocka Kuźnia, która w nagrodę
otrzymała 300 zł. II i III miejsce zajęły Magdale-
na Kłosek i Elżbieta Połeć, a wyróżniono też
Beatę Bech i Katarzynę Grzesik. Natomiast
przedszkolaki z P nr 35 oraz dzieci ze Stowarzy-
szenia Pomocy Dzieciom „17” z Boguszowic,
które również uczestniczyły w konkursie na naj-
ładniejszy wianek, zostały w nagrodę zaproszone
na seans filmowy do TZR. Na muzycznej scenie
przed festynową publicznością wystąpił zespół
„Jack Band”, a następnie zagrała „Silesian Bo-
rynia Band”. Zaprezentowały się też Mały Te-
atr Tańca z TZR oraz grupy „Szał” z MDK
i „Ewolucja” z TK Kuźnia. Panie szczególnie go-
rąco oklaskiwały wokalne poczynania Włocha
Marco Bocchino, który od 6 lat mieszka w Polsce
i jak mówi (...) kocha śpiew i piękne kobiety. Dyna-
miczny występ Marco był ostatnim, jaki tego dnia
usłyszeli rybniczanie, mimo iż w programie był jesz-
cze koncert gwiazdy wieczoru zespołu „Wilki”.
Plany organizatorów pokrzyżowały, niestety, siły...
„nadprzyrodzone”. Z powodu wyładowań atmos-
ferycznych nastąpiła awaria urządzeń akustycznych
i przebywanie wśród przemokniętych kabli zrobiło

c.d. ze strony 11.

się po prostu niebezpieczne. Jednak zgodnie z po-
rzekadłem „co się odwlecze to nie uciecze” – kon-
cert z udziałem „Wilków” odbędzie się w Rybniku

Samorządowe
powitanie lata

Reprezentacja Rady Miasta Rybnika tuż przed pierwszym gwizdkiem...

Przedstawiciele Rady Dzielnicy Ligota–Ligocka Kuźnia mogą pochwalić się najpiękniejszym wiankiem święto-
jańskim w mieście.

Na Błoniach wystąpili m.in. „Silesian Borynia Band”... ...oraz Marco Bocchino z zespołem.                                                          Zdjęcia: s

jeszcze tego lata, co z pewnością ucieszy fanki
Roberta Gawlińskiego, które na koncert przyby-
ły w koszulkach z napisem „Wilcze stado”!        (S)



Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 23

Prezentują się na nich lokalne zespoły, dzieci i młodzież rywalizują w kon-
kursach sportowych i artystycznych, odbywają się loterie fantowe z przezna-
czeniem na szczytny cel, pokazy umiejętności różnych formacji, są karuzele,
stoiska handlowe i tłumy chętnych do zabawy, które przyciąga zaproszona gwiaz-
da. Tylko organizatorzy, zazwyczaj wolontariusze, wiedzą ile trzeba włożyć
wysiłku, by festyn był udany... Liczył się jednak główny cel – integracja lokalnej
społeczności.

Maroko–Nowiny
Prawdziwe „festynowe szaleństwo” miało miejsce w ostatnią sobotę

maja na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3. Na Festyn
Rodzinny zorganizowany przez Radę Dzielnicy przy wydatnym współudziale
Rady Osiedla „Nowiny”, wybrali się przedstawiciele wszystkich pokoleń miesz-
kańców dzielnicy, ale i wiele osób spoza niej. Program zapowiadał się bardzo
atrakcyjnie, a dzięki sprzyjającej pogodzie udało się go w pełni zrealizować.
Rada Osiedla zaangażowała się szczególnie w organizację rozgrywek w piłce
nożnej, koszykówce i skacie, a także zawodów wędkarskich i strzeleckich. Po
fizycznym wysiłku można się było pokrzepić przy stoiskach oferujących kiełba-
ski, napoje i ciasta.

 Na scenie zaprezentowały się zespoły artystyczne z placówek oświatowych
(SP 11, 6 przedszkoli), a także z Młodzieżowego Domu Kultury oraz Bu-
shido. Rywalizację w I Spartakiadzie Przedszkolaków wygrały maluchy z Przed-
szkola nr 41, a tuż za nimi uplasowały się P 11 i P 42. Okazały puchar wręczył
zwycięzcom prezydent Adam Fudali w towarzystwie przewodniczącego RM
Michała Śmigielskiego oraz radnych Kazimierza Zięby i Michała Chmie-
lińskiego. Dla dzieci przygotowano wiele innych atrakcji, w tym minilunapark,
gry i zabawy.

Środki uzyskane ze sprzedaży losów w loterii fantowej Rada Dzielnicy za-
mierza przeznaczyć na organizację dorocznego spotkania opłatkowego dla se-
niorów. Dzięki pozyskaniu sponsorów można było wygrać kilka całkiem cen-
nych nagród: karnetu do fitness klubu przy ul. Wyboistej, czajnika bezprzewo-
dowego, a nawet roweru, ufundowanego przez radnego M. Chmielińskiego.
Gwiazdą wieczoru, a właściwie późnego popołudnia, był ciepło przyjęty „Gang
Marcela”, który potrafił publiczność, a szczególnie jej najmłodszą część, wcią-
gnąć do wspólnej zabawy.

Przewodniczący RD Lech Kuźniak i najbardziej zaangażowani w organi-
zację festynu Barbara Zielińska, Jadwiga Lenort, oraz Maria Polanecka–
Nabagło z RD, a także Jerzy Kowalczyk i Edward Merta z Rady Osiedla
mogli zasnąć z przeświadczeniem, że ich praca nie poszła na marne...

Kamień
W dzielnicy tej Piknik Rodzinny zorganizowała na swoim boisku Szko-

ła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka wraz z Radą Dzielnicy. Na
scenie swoje artystyczne umiejętności zaprezentowali nie tylko gospodarze im-
prezy czyli uczniowie SP 28, ale również ich starsi koledzy z gimnazjum w Lesz-
czynach. Zarówno dzieci, jak i rodzice chętnie brali udział w grach i zabawach,
a także w loterii fantowej. Dochód z niej kierownictwo szkoły przeznaczyło na
zakup bardzo placówce potrzebnej kserokopiarki. By jednak uzbierać potrzebną
sumę, szkoła będzie musiała zorganizować jeszcze wiele festynów... Kierow-
nictwo SP 28 chciałoby złożyć szczególne podziękowania niezawodnemu dar-
czyńcy, jakim jest Janusz Diakonów.

Niedobczyce
Były co najmniej dwie okazje do zorganizowania festynu w Niedo-

bczycach: Dzień Dziecka oraz 10–lecie Zespołu Ognisk Wychowaw-
czych. Wspólna, integracyjna zabawa odbyła się w parku im. Czempiela,
z którym ZOW sąsiaduje przez płot. Przed południem gościem obchodów

Uczestnicy I Spartakiady Przedszkolaków wraz z gośćmi.

Jedną z atrakcji festynu na Nowinach były pokazy wschodnich sztuk walki przygoto-
wane przez ośrodek Bushido.

Przy muzyce „Gangu Marcela” na Nowinach bawili się nie tylko dorośli.

Konkurs hula–hop na festynie w Kamieniu.

Festynowe szaleństwo
Kiedy tylko pojawiają się pierwsze cieplejsze dni,

rybniczanie wyruszają na festyny! Każda prawie dzielnica,
szkoła, przedszkole i wiele innych placówek, instytucji, firm
i organizacji stawia sobie za punkt honoru zorganizowanie
plenerowej imprezy.

c.d. na stronie 24.
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była wiceprezydent Ewa Ryszka, która wręczyła dyrektorowi placówki list gra-
tulacyjny,  podkreślając rolę, jaką spełnia ZOW jako ważne ogniwo w systemie
opiekuńczo–wychowawczym w mieście (więcej o tej placówce i jej zadaniach
w następnej „GR”). Na parkowej scenie dzieci i młodzież zaprezentowały swo-
je wokalne i taneczne talenty, a następnie wzięły udział w grach i zabawach
sportowych. Po południu wystąpiły zespoły wokalne i taneczne z Domu Kul-
tury w Niedobczycach oraz zaprzyjaźnionych placówek w Niewiadomiu,
Chwałowicach i Łaziskach. Wieczorem wystąpiły zespoły „Zagrożony Gatu-
nek”, „Trade Mark” i „Active”.

Dwa tygodnie wcześniej na tej samej scenie zaprezentowało się kilkanaście
zespołów w ramach organizowanego już po raz piąty przez Dom Kultury
w Niedobczycach i Miejską Orkiestrę Dętą „Rybnik” Międzynarodowego In-
tegracyjnego Pikniku Muzycznego. Integracja — powiedział dyrektor DK
Marian Wolny — znaczy tu absolutne współistnienie wszystkich muzycznych
stylów, trendów i form muzycznych, zespołów profesjonalnych i amatorskich. La-
tynoskie rytmy prezentującego wysoki poziom zespołu „Coco Band”, w które-
go składzie znaleźli się studenci z Peru, Brazylii oraz solistka z Kuby, świetnie
współgrały z dętym brzmieniem dechowki „Rybniczanka”, „Mambo Blue”
z węgierskim „Cserepfalu”, a swojskie „Hajery’ i „Kamraty” z rodzinną grupą
„Kartowicz Family”. Ta piknikowa integracja ma już w Niedobczycach swoich
zagorzałych fanów!

Pikników bez liku!
Plenerowa imprezę zorganizowało też największe rybnickie Przedszkole

nr 43  przy ul. Broniewskiego, a okazją do tego było 20–lecie placówki
i oczywiście Dzień Dziecka. Na jubileusz zaproszeni zostali przedstawiciele
władz miasta i kuratorium, a także byli pracownicy, absolwenci, rodzice i dar-
czyńcy! Wśród festynowych atrakcji były występy dzieci, loteria fantowa, kier-
masz książek, zabawy i gry sportowe, konkursy i... przejażdżki na kucyku.

W Orzepowicach plenerowa zabawa zorganizowana przez Radę Dzielnicy
miała miejsce na boisku sportowym „Zuch”, a „Folkowe powitanie lata” odby-
ło się w Domu Kultury w Chwałowicach. W programie festynu znalazły się
występy grup działających w DK, orkiestry dętej z Ukrainy, zespołu „Redlin”,
„Hajer Kapela”, a zabawę folkową poprowadził DJ Grześ.

W sportowym duchu bawili się mieszkańcy Rybnika na II Pikniku Olim-
pijskim, zorganizowanym przez miasto oraz Stowarzyszenie Kultury Fi-
zycznej Klub Olimpijczyka „Sokolnia” na kąpielisku „Ruda”. Odbył się m.in.
mecz piłki nożnej księża kontra samorządowcy wygrany przez księży, o Pu-
char Starosty walczyli szachiści, miały również miejsce rozgrywki w siat-
kówce (finał Mistrzostw Śląska kadetów) i tenisie stołowym. Nie zabrakło
atrakcji dla miłośników kolarstwa, baseballa, pływania, biathlonu, strzelec-
twa, judo, boksu, żeglarstwa i jeździectwa. Konkurencjom sportowym to-
warzyszyły atrakcje muzyczne, w tym występ zespołu „Carrantuohill”, a także
wybory Miss Polonia Śląska.

Jak co roku festyn dla dzieci i mieszkańców zorganizowała też w Parku
„Kozie Góry” Rada Dzielnicy „Meksyk”, a w jego trakcie każdy mógł się
przekonać jak działa siłownia pod gołym niebem. Można tam ćwiczyć na twi-
sterze, steperze i wiosłach. Są tam też ławki do ćwiczeń mięśni ud oraz przyrzą-
dy do ćwiczeń mięśni brzucha i klatki piersiowej. Teren pod siłownią wysypany
zostanie żwirem. Koszt zamontowanych przez miasto urządzeń do ćwiczeń
wyniósł ponad 25 tys. zł.

Również Rada Dzielnicy Zamysłów nie pozwoliła, by mieszkańcy  się nu-
dzili, dlatego też zorganizowała imprezę pod hasłem „Zamysłów w Europie”.
Wśród atrakcji były pokazy dalekowschodnich sztuk walki i wystawa myśliw-
skich trofeów przygotowana przez Koło Łowieckie „Hubertus” z Orzesza.

W czerwcu na terenie II LO odbył się też Tradycyjny Piknik Przyjaciół II
LO, a w jego trakcie zaprezentowane zostały osiągnięcia artystyczne uczniów
szkoły, m.in. fragment spektaklu teatralnego w języku francuskim, zrealizowa-
nego w ramach programu Sokrates Comenius, występy recytatorskie i wokal-
ne laureatów konkursów obcojęzycznych oraz prezentacje efektów pracy nad
anglojęzycznym projektem Comeniusa. Organizatorzy imprezy przygotowali
również niespodzianki muzyczne, kulinarne oraz koncert szkolnego zespołu
rockowego. Imprezę zakończył wieczór jazzowy, podczas którego wystąpił ze-
spół „Jarek Hanik All Stars” oraz zabawa taneczna.

W Niedobczycach festyn z okazji Dnia Dziecka połączono z jubileuszem 10–lecia
Zespołu Ognisk Wychowawczych.

W meczu samorządowcy – księża na Pikniku Olimpijskim górą byli duchowni.

Podczas festynu mieszkańcy Zamysłowa podziwiali w SP 6 myśliwskie trofea Koła
Łowieckiego „Hubertus”.

W II LO na festynie spotkali się przyjaciele szkoły.

c.d. ze strony 23.

c.d. na stronie 25.
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Wspólnie z członkami niedobczyckiej Akcji Katolickiej i kierownictwem
Domu Kultury, podjęto działania, których efektem jest powstanie na terenie
b. piaskowni, w Parku im. H. Czempiela, między „Mimozą”, a hałdą, boiska
do siatkówki plażowej. Wymagające ciężkiego sprzętu prace ziemne wyko-
nała nieodpłatnie forma „Wimar” W. i M. Słaninów, poświęcając na ten
cel kilkadziesiąt roboczogodzin. Część prac wykonała firma budowlana
Cz. Dobrowolskiego, betonowe słupki i siatkę sfinansowało miasto. Prace
porządkowe wokół nowego boiska wykonali, również bezpłatnie, uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz członkowie Akcji Katolickiej.

Dzięki  dobrej współpracy różnych podmiotów i ich bezinteresownemu
zaangażowaniu, boisko powstało bardzo szybko i sprawnie, a inauguracyj-
ny mecz zorganizowany przez Akcję Katolicką odbył się tu w pierwszy dzień
wakacji.                                                                                                            (r)

Działające przy Społecznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenie Oświa-
towe „Rodzice–Dzieciom” zorganizowało „Dwunasty Piknik Rodzinny”.
W programie plenerowej zabawy znalazły się m.in. rozgrywki sportowe, klaso-
we przeciąganie liny, aukcja prac oraz „muzykowanie” przy ognisku.

Na dwudniową zabawę zorganizowaną na „Grzybówce” zaprosiła miesz-
kańców również Rada Dzielnicy Golejów, a w czasie festynu odbył się też
koncert organowy, biesiada śląska, występy dziecięcych zespołów, konkursy
oraz zabawa taneczna.

„Potrzebujemy siebie...” pod takim hasłem na terenie Zespołu Szkół nr 7
odbył się festyn integracyjny. W programie imprezy odbyły się występy arty-
styczne uczniów placówki i wychowanków internatu, wybory omnibusa szkoły
oraz miss i mistera. Na scenie zaprezentowała się też rodzina Trefonów z naj-
większymi przebojami muzyki rozrywkowej, a każdy z uczestników festynu
z chęcią obejrzał pokazy szermierzy, strażaków i policjantów oraz motocykli
Harley. Wśród wielu atrakcji przygotowano również kiermasz artykułów szkol-
nych, książek i gazetek, loterię fantową oraz wystawę fotografii „Nasza szkoła
w obiektywie”, a również „małe co nieco” – ciasto, kiełbaski i grochówkę.

Mieszkańcy dzielnicy Gotartowice bawili się na festynie, zorganizowanym
przez Szkołę Podstawową nr 20. W imprezie pod hasłem „Zdrowa szkoła –
zdrowe środowisko. Razem w Europie” uczestniczyli prezydenci Adam Fudali
i Jerzy Frelich, a dyrektor placówki Urszula Stajer podziękowała osobom,
które pomogły w organizacji festynu. Nie zabrakło występów artystycznych dzieci
– zuchów, uczniów z kółka teatralnego, pierwszaków oraz członków zespołu
„Przygoda”. Obejrzano też pokaz sztuk walki przygotowany przez Rybnicki
Klub Taekwon–Do Feniks Arete. Były też konkursy i rozgrywki sportowe,
a czas umilał zespół „Wagant”.

(r), (S)

Pod takim hasłem 10 lipca, o godz. 14.00
na terenie TKKF Piaski rozpocznie się festyn
zorganizowany przez Zarząd Rybnickiego Koła Emerytów

i Rencistów „Silesia” w Rybniku wspólnie z Klubem TKKF–Piaski.
W programie gry i zabawy, występ zespołu „Kontrast”, grochówka,

kiełbasa z rożna oraz zabawa taneczna.

Na festynie integracyjnym w ZS nr 7 bawiły się całe rodziny...

Szkoła Podstawowa nr 20 w Gotartowicach przygotowała festyn dla swoich
mieszkańców.                             Zdjęcia: s, r, arch. pryw., arch. II LO, arch. SP 20

Prezentacja siatkarzy przed pierwszymi zawodami na nowym boisku.           Zdj.: r

Uniwersytet III Wieku zaprasza...
na zajęcia do swojej siedziby przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654na zajęcia do swojej siedziby przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654na zajęcia do swojej siedziby przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654na zajęcia do swojej siedziby przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654na zajęcia do swojej siedziby przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654

Program zajęć na wakacje

Boisko w miejsce piaskowniBoisko w miejsce piaskowniBoisko w miejsce piaskowniBoisko w miejsce piaskowniBoisko w miejsce piaskowni
Przedsięwzięcie zwane „czyn społeczny” kojarzy się nam

nienajlepiej, ale radni dzielnicowi z Niedobczyc udowodnili,
że warto z tej formy niekiedy skorzystać.

c.d. ze strony 24.

Uniwersytet III Wieku informuje, że w lipcu  i sierpniu
dyżury będą prowadzone codziennie od godz.10.00 do 13.00.

W poniedziałki planowane są gimnastyka gi gong i medy-
cyna niekonwencjonalna, we wtorki – robótki ręczne i biblioteka,  w środy –
brydż, w czwartki – gi gong, biblioteka, szachy. Ponadto organizowane będą
spotkania solenizanckie, pikniki, wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe, a
co dwa tygodnie – dyżury prawnicze.

Terminy wszystkich propozycji będą podawane z kilkudniowym wyprze-
dzeniem na wewnętrznej tablicy ogłoszeń.

Baw się razem z nami emerytami...Baw się razem z nami emerytami...Baw się razem z nami emerytami...Baw się razem z nami emerytami...Baw się razem z nami emerytami...

16 czerwca w Urzędzie Miasta odbyła się kolejna uroczystość „Złotych
Godów”. Relację ze spotkania prezydenta z parami małżeńskimi, które
przeżyły wspólnie 50 lat, zamieścimy w sierpniowym numerze „GR”.



Nr 6–7/396–397; czerwiec–lipiec 200426

    Jak na prawdziwą olimpiadę przystało, przed
rozpoczęciem sportowej rywalizacji zapalono
znicz olimpijski, a następnie około 100 zawodni-
ków ze Szkoły Życia, Zespołu Szkół nr 7, klas
integracyjnych SP nr 1 i SP nr 34 oraz uczestni-
cy Warsztatów Terapii Zajęciowej rozpoczęli
medalowe zmagania. Rywalizowano w konkuren-
cjach zabawowo–sportowych: strzałach na bram-
kę, skoku w dal, rzutach do kosza, przejściu przez
tunel i in. Sędziowali nauczyciele, pomagali
uczniowie SP nr 1, a dopingowali opiekunowie
i rodzice. Nad całością czuwała Renata Chojnac-
ka, a poczynaniom sportowców przyglądali się za-
proszeni goście, wśród których był m.in. starosta
powiatu rybnickiego Damian Mrowiec, oraz
przedstawiciele rad dzielnic Śródmieścia i Mek-
syku, nauczycielskich związków zawodowych oraz
policji. — Janusz Korczak, patron Szkoły Podsta-
wowej nr 1 byłby szczęśliwy widząc tę olimpiadę.
Nasza szkoła jest taką, o jakiej on zawsze marzył –
szkołą bez barier, otwartą na wszystkich — mówił
Z. Plisz podczas uroczystego otwarcia olimpiady.

W 1998 roku w „Jedynce” powstała pierwsza
klasa integracyjna. Obecnie jest ich 6, a w czerw-
cu mury placówki opuścili pierwsi absolwenci.
Z myślą o osobach niepełnosprawnych zorgani-
zowano również „Olimpiadę z sercem”, której
pierwsza edycja odbyła się w 1988 roku. Przedsię-
wzięcie kontynuowano przez 8 kolejnych lat.
W roku 1996 sportowcy spotkali się po raz ósmy,
a potem nastąpiła kilkuletnia przerwa. W tym cza-
sie organizatorzy imprezy tworzyli na terenie

Dlaczego te czworonogi są tak dobrymi reha-
bilitantami? — Wynika to z charakteru tych psów.
Są spokojne i mają dobry kontakt z dziećmi, wyczu-
wają ich potrzeby. Potwierdziło się to podczas jedne-
go pikniku z udziałem dzieci niepełnosprawnych,

dlatego od pół roku systematycznie uczestniczymy
w  specjalnie organizowanych zajęciach — mówi
Marek Czubak, prezes Stowarzyszenia Miło-
śników Psów Zaprzęgowych „Travois” z Ka-
towic. Jego członkowie, właściciele syberianów
husky i alaskanów malamutów z Katowic, Rudy
Śląskiej i Siemianowic i in. miast regionu, wspól-
nie ze swoimi rodzinami wzięli udział w pikniku
integracyjnym „Mój przyjaciel pies” zorganizowa-
nym przez Stowarzyszenie „Aktywna Dzielni-
ca” na terenie Gimnazjum nr 7 w dzielnicy Bo-
guszowice–Osiedle. Stowarzyszenie „Travois” dwa
razy w tygodniu prowadzi godzinne zajęcia dla nie-
pełnosprawnych dzieci w szkołach w Tychach i Pio-
trowicach. — Na początku niektóre dzieci bały się
psów, ale już po dwóch, trzech spotkaniach nabrały
zaufania. Inaczej się zachowują, są uśmiechnięte,
uradowane i nie tak spięte — mówi M. Czubak wła-
ściciel pięknego Szoguna. Jak twierdzą właściciele
psów, zwierzęta potrafią zaakceptować każdego,
bez względu na jego wygląd i sposób poruszania.
Dla niektórych niepełnosprawnych dotyk innych lu-
dzi jest trudny do zaakceptowania, ale ciepły, fu-
trzany „dotyk” psa jest bezpieczny i przyjemny. Ele-
menty tzw. dogoterapii poznali także najmłodsi nie-
pełnosprawni rybniczanie z Boguszowic, Kłokoci-
na i Gotartowic, którzy pod opieką rodziców, har-
cerzy i wolontariuszy z Gimnazjum nr 5 i 7 uczest-
niczyli w zajęciach kontaktowych z czworonogami:
— Dogoterapię przeprowadza się też z innymi psa-

mi, ale husky i malamuty bardzo lubią dzieci,
są łagodne, nie gryzą i dają się głaskać — mówi
M. Czubak. Na pomysł zorganizowania takiej im-
prezy wpadła Ewa Sowa, szefowa boguszowickie-
go stowarzyszenia „Aktywna Dzielnica”, która

podejmuje działania integrujące lokalne środowi-
sko. Do udziału w pikniku zaprosiła 30 niepełno-
sprawnych dzieci ze Śląskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych i Pol-
skiego Stowarzyszenia Dzieci z Upośledzeniem
Umysłowym. W trakcie imprezy odbyły się nie tyl-
ko zajęcia kontaktowe z psami, ale też pokazy po-
wożenia i zaprzęgania psów, wykłady oraz konkursy
plastyczne. Uczestników zabawy odwiedził też pre-
zydent Rybnika Adam Fudali wraz z synem
Michałem. E. Sowa zapowiada, że nie był to ostat-
ni taki piknik. W czasie festynu przeprowadzono
bowiem ankietę na temat zajęć dogoterapii i zde-
cydowana większość osób przekonywała, że kon-
takt z psem uspokaja, wycisza, przełamuje bariery,
poprawia zdrowie psychofizyczne i obniża lęk dzie-
ci. Ankietowani opowiedzieli się też za konieczno-
ścią integracji osób niepełnosprawnych ze środo-
wiskiem, przede wszystkim za sprawą organizacji
w dzielnicy podobnych imprez. Dlatego też E. Sowa
już planuje kolejne spotkania. W okresie ferii zi-
mowych, w porze bardziej „sprzyjającej” psom ras
husky i malamut, zostanie zorganizowana zabawa,
na którą zaproszone zostaną również dzieci ze śro-
dowisk patologicznych. Być może na ten cel uda
się zdobyć środki z zewnątrz, tak jak to było
w przypadku pikniku „Mój przyjaciel pies”, na or-
ganizację którego stowarzyszenie pozyskało kil-
ku sponsorów oraz grant z UM.

  (S)

Szogun, Astra, Luna i Thorgal pomagają niepełnosprawnym dzieciom „otwierać
się” na świat, a na co dzień uwielbiają długie spacery, kości i drapanie za uchem.
I nic dziwnego – to przecież psy ras syberian husky i alaskan malamut.

Czworonożni rehabilitanci

Psy są dobrymi rehabilitantami, o czym przekonały się uczestniczące w pikniku dzieci.                              Zdj.: s

— Wychowujemy w duchu Janusza Kor-
czaka — mówił Zdzisław Plisz, dyrektor
SP nr 1, podczas IX „Olimpiady z sercem”,
zorganizowanej przez tę placówkę.

Olimpiada
z sercem

Konkurencje, w których rywalizowały osoby niepełno-
sprawne były połączeniem sportu i zabawy.       Zdj.: s

vvvvv
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— Poza Rybnikiem podobne regaty odbywają się tylko
w województwie pomorskim, jest to więc impreza unika-
towa — mówił podczas uroczystego otwarcia zawodów
dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Olimpiad
Specjalnych Adam Zuber. „Stopy wody pod kilem”
życzył młodym wilkom morskim uczestniczący w
otwarciu zawodów prezydent miasta Adam Fudali.
Na starcie stanęło 11 ekip z Rybnika, Jastrzębia, Rudy
Śląskiej, Tych, Miedar, Katowic i Pszczyny. Pierwszego dnia zawodów od-
były się trzy, a drugiego dwa biegi finałowe. Najlepiej z podmuchami wia-
tru poradzili sobie żeglarze z Sekcji Terenowej „Szkwał” z Katowic
i dwie załogi rybnickiego „Promyka”. W drugiej grupie sprawnościowej

miasta międzynarodowy ruch olimpiad specjalnych Polska. Teraz postano-
wiono wrócić do organizacji imprezy, gdyż w mieście jest miejsce dla tych
dwóch imprez – jedna przygotowuje do poważnych startów, druga łączy
zabawę ze sportem.

Szkoła Podstawowa nr 34 była również gospodarzem turnieju integracyj-
nego pod hasłem „Bawmy się razem”.  Do udziału w sportowej rywalizacji
zaproszono też uczniów z SP nr 1 z Rybnika i SP nr 1 z Raciborza.

J. Korczak byłby dumny nie tylko z integracji i lansowania modelu szkoły bez
barier, ale również z obchodzonego w SP nr 1 „Dnia patrona”. Impreza odbyła
się 4 czerwca, a złożyły się na nią m.in. występy kółka teatralnego, wystawa osią-
gnięć szkoły, konkursy oraz loteria fantowa i „małe co nieco”.                       (S)

— Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł
zwyciężyć niech będę dzielny w swym wysiłku —
wygłaszał słowa przysięgi Piotr Warchoł,
a wtórowali mu pozostali żeglarze
uczestniczący w IV Regionalnych Regatach
Olimpiad Specjalnych, które odbyły się
w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji
elektrowni „Rybnik” w Chwałęcicach.

Z wiatrem przeciwZ wiatrem przeciwZ wiatrem przeciwZ wiatrem przeciwZ wiatrem przeciw
słabościomsłabościomsłabościomsłabościomsłabościom

ccccc

Regaty rozpoczęły się od wciągnięcia na maszt flagi olimpiad specjalnych.

Najlepsi golfiści – Kamil Cieślewicz i Łukasz Raróg.

Na uczestników pikniku czekało mnóstwo przyprawiających o szybsze bicie serca atrakcji.
Zdjęcia: s i arch. Szkoły Życia.

bezkonkurencyjna okazała się pierwsza załoga „Promyka”, II miejsce zaję-
li żeglarze „Halembianki” z Rudy Śl., a III – „Sokoły” z Miedar.

Organizatorami imprezy byli Sekcja Terenowa „Promyk” Olimpiad
Specjalnych Polska Śląskie i Szkoła Życia, a regaty połączono z festy-

nem integracyjnym. Atrakcja goniła atrakcję – rejsy stat-
kiem, przejażdżki konne, występ kapeli góralskiej, pokazy
ratownictwa wodnego, walk judo, modeli latających i pły-
wających, konkursy plastyczne i muzyczne, loteria fantowa,
grill i kawiarenka oraz pokazy wspinaczki nie pozwalały na
nudę. Festyn Szkoły Życia i regaty miały jeszcze jedną atrak-
cję – odbywały się przy pięknej, słonecznej pogodzie.

Warto dodać, że rybniccy zawodnicy nie tylko dobrze
radzą sobie na wodzie, ale również na ... lądzie. Podczas
I Ogólnopolskiego Turnieju Golfa Olimpiad Specjal-
nych w Pszczynie, troje zawodników rybnickiej sekcji „Pro-
myk” – Kamil Cieślewicz, Mateusz Ptak i Łukasz Ra-
róg stanęli na podium, a o najwyższe laury rywalizowali
z 20 golfistami. Wszystkim „(...) dzielnym w swym wysiłku”
zawodnikom serdecznie gratulujemy!

(S)

Zdjęcie z regat również na okładce „GR”.
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„Dratwa, szydło, dratwa, szydło, zwyciężymy to
straszydło” – śpiewał Szewczyk idąc na ratunek
królewnie porwanej przez smoka. Tę bajkę każ-
dy z nas dobrze zna, ale z pewnością nie w ta-
kim wykonaniu – Szewczyka, czarownicę, ryce-
rzy i króla możemy na co dzień spotkać na uli-
cy, w sklepie, w rybnickich przedsiębiorstwach...

 Aktorami są głównie mieszkańcy Rybnika, a sce-
niczne szlify zdobywają w Studiu Teatralnym Ryb-
nickiego Centrum Kultury. Mają już za sobą pre-
mierę spektaklu dla „dorosłych” „Aktorzy i nie tylko”
(o debiucie pisaliśmy w marcowym numerze „GR”),
a teraz przyszła pora na młodszych widzów i bajkę Marii
Kownackiej „O straszliwym smoku, dzielnym Szewczy-
ku, prześlicznej królewnie i królu Gwoździku”. Spektakl,
który w TZR obejrzała pełna sala dzieci, wyreżysero-
wał Janusz Majewski. Autorką scenografii i barw-
nych kostiumów była Wiesława Skaba, a muzykę
napisał Adam Bednorz. — To pierwsza bajka jaką
zaprezentowaliśmy, ale nie ostatnia. Dzieci są widzami
najwdzięczniejszymi, ale i najtrudniejszymi, więc akto-
rzy muszą się bardzo starać, by zagrać jak najlepiej —
mówił po spektaklu J. Majewski. Czy ta sztuka udała
się młodym aktorom? Sądząc po żywej reakcji najmłod-
szych widzów, z pewnością tak! Nie przeszkodził im
nawet fakt, że bajka nie miała typowego zakończenia

z z z z z Tym razem Studio Teatralne RCK zaprezentowało baj-
kę „O straszliwym smoku, dzielnym Szewczyku,
prześlicznej królewnie i królu Gwoździku”.        Zdj.: s.

Chcecie bajki,
oto bajka...

Nim jednak na scenie pojawili się młodzi ak-
torzy, złożona z uczennic i uczniów, pedagogów,
rodziców i zaproszonych gości widownia miała
okazję zapoznać się z innymi artystycznymi do-
konaniami szkoły: wystąpił „zintegrowany” gim-
nazjalno – licealny chór oraz zespół tańca

współczesnego, była również chwila dla francu-
skiej poezji. Siostra Przełożona Aleksandra
Stachnik podziękowała wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób wspierają prowadzone przez
ss. Urszulanki szkoły.

Wrocławskie warsztaty odbywały się pod ha-
słem „Zjednoczona Europa zaczyna się we mnie”
i były dofinansowane ze środków Unii Europej-
skiej. Rybnicka młodzież uczestniczyła w nich
pod opieką, również artystyczną, polonistki s.
Ewy Pyzik i Adama Dąbrowskiego. Dom Spo-
tkań to pozarządowa placówka edukacyjna, któ-
ra powstała wokół idei jedności i zjednoczenia,
co zresztą wynika również z treści spektaklu
„Nie szukam złota”. Uczestniczka warsztatów,
uczennica III kl. gimnazjum Aleksandra Mura
tak opisała pobyt we Wrocławiu i pracę nad

spektaklem: — Warsztaty nie dotyczyły, jak wska-
zywać może tytuł, integracji unijnej, ale trakto-
wały o wartościach, które tkwią w młodych lu-
dziach (...). Zajęcia, prowadzone przez profesjo-
nalistę pokazały nam, w jaki sposób można wy-
korzystać swoje umiejętności oraz wiedzę, by prze-
kazać treść na deskach teatru. Owocem tej cięż-
kiej, ale jakże miłej pracy jest spektakl pt. „Nie
szukam złota”, który został stworzony wspólny-
mi siłami wszystkich uczestników: uczniów, ich
opiekunów i wolontariuszy. Jest to krótka histo-
ria ludzi zagubionych w świecie, wtłoczonych
w wielką machinę codzienności, w której na róż-
ny sposób próbują odnaleźć siebie. Spektakl po-
wstał z krótkich etiud, przedstawień i monologów,
które pojawiły się w ciągu tygodnia warsztatów.
Przedstawienie jest dowodem na to, czego do-
świadczyliśmy we Wrocławiu: wspólna praca,
wspólny cel, do którego wytrwale dążyliśmy. (...)
Należy sobie zadać pytanie, czym jest jedność?
(...) głęboko wierzę, że jest gdzieś w nas, w na-
szym sercu i należy tylko na chwilę zapomnieć
o tym, co nieważne, ulotne, efemeryczne, by od-
naleźć to, co trwale i co nie przeminie. W sobie
poszukać źródeł jedności i chcieć się nią dzielić
z innymi. Może wówczas łatwiej przyjdzie reali-
zacja tej idei na skalę globalną? Wszak jak mówi
papież – Do prawdziwego zjednoczenia kontynen-
tu europejskiego droga jeszcze daleka. Nie będzie
jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspól-
notą ducha.

Spektakl był interesujący nie tylko ze wzglę-
du na ważne treści, jakie niósł, ale również od
strony formalnej i został przez widzów bardzo
gorąco przyjęty. Obecność animatorów przed-
sięwzięcia z Domu Spotkań oraz wyjazd dwu
uczennic na podobne warsztaty do Francji, są
dowodem, że współpraca rybnickich „urszula-
nek” z Wrocławiem będzie kontynuowana.

(r)

Jedność a teatr

– Szewczyk w nagrodę za zabicie smoka nie chciał po-
łowy królestwa i wspólnie z królewną zamierzał wyru-
szyć w świat!                                                      (S)

Tuż przed zakończeniem roku
szkolnego młodzież z Liceum
i Gimnazjum Sióstr Urszulanek
przedstawiła w Teatrze Ziemi
Rybnickiej spektakl pt. „Nie szukam
złota”, będący owocem warsztatów
teatralnych w jezuickim Domu Spotkań
im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu.

Spektakl „Nie szukam złota” to historia ludzi zagubionych w świecie...                                                         Zdj.: r
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Dusza kolorowa

Na konkurs odpowiedziało aż 847 młodych ar-
tystów nie tylko z całej Polski, ale także z Japonii,
Libanu, Argentyny, Turcji, Brazylii, Kirgistanu,
Francji, Litwy, Słowenii i Azerbejdżanu. Konkurs,
który już po raz czwarty zorganizował Młodzie-
żowy Dom Kultury – Pracownia Pla-
styczna „Creatio”, wspólnie z Urzędem
Miasta Rybnika i Rybnickim Centrum
Kultury, ma na celu prezentację możliwo-
ści twórczych dzieci i młodzieży, popula-
ryzację wiedzy z zakresu historii sztuki i
przybliżenie uczestnikom sylwetek wiel-
kich artystów. Młodzi ludzie tworzyli już
prace inspirowane postaciami Michała
Anioła, Leonarda da Vinci i Clauda Mo-
neta. Teraz przyszła pora na odważną i fa-
scynującą kobietę – meksykańską malar-
kę Fridę Kahlo. Przyszli artyści w wieku
od 5 do 20 lat w różnych technikach – ma-
larstwie, rysunku, grafice i technikach mie-
szanych starali się pokazać jej życie, zło-
żoną osobowość, chorobę, cierpienie, mi-
łość, burzliwe małżeństwo z malarzem
Diego Riverą, a także nawiązać do jej
prac. — Nie był to temat łatwy, bo życie
Fridy Kahlo było bardzo trudne — mówiła
pomysłodawczyni konkursu Aldona
Kaczmarczyk – Kołucka z MDK. — Jed-
nak artystka zarażała wszystkich swoim en-
tuzjazmem, radością i kolorem. Ona była
duszą kolorową.  Frida przy sztalugach, na wózku
inwalidzkim, w meksykańskim stroju, ortopedycz-
nym gorsecie, otoczona zwierzętami, w momen-
cie wypadku – to tylko niektóre prace, które

podziwiano podczas uroczystego wernisażu, po-
łączonego z rozdaniem nagród. Jurorzy – rówie-
śnicy młodych artystów, wychowankowie pracowni
plastycznej „Creatio” zakwalifikowali do wystawy
pokonkursowej 71 prac, 26 otrzymało wyróżnienie,

a 27 nagrodzono. W międzynarodowej grupie do-
cenionych znaleźli się też młodzi rybniccy artyści
– Piotr Klonowski, Ola Wala, Monika Wil-
czyńska, Anna Kozak, Róża Brzeżek, Michał

Żesławski, Marta Szmajduch i Mateusz Ryb-
ka (wszyscy z MDK), Iga Wieczorek, Piotr Sku-
pień, Karolina Leśnik i Krzysztof Rzymanek
(wszyscy OPP „Przygoda”) oraz Katarzyna Ge-
bauer z ZSE–U i Magdalena Niewelt. Konkurs
„Wielcy znani i nieznani” potwierdził, że kultura
i sztuka zbliżają narody i to w dosłownym tego
znaczeniu. Specjalnie na uroczystość rozdania
nagród do Rybnika przyjechała bowiem Sibel Do-
ganyigt z Turcji, a towarzyszyli jej nauczyciel
oraz dyrektor „Art School” w Bolu, gdzie Sibel
się kształci. Nagrodę, podobnie jak inni laureaci,
Turczynka odebrała z rąk wizytatora kuratorium
oświaty rybnickiej delegatury Zofii Golińskiej
i zastępcy prezydenta Jerzego Frelicha, który
gratulował młodzieży talentów, a przedstawiciel-
kom MDK – dyrektor placówki Barbarze Zie-
lińskiej i Aldonie Kaczmarczyk–Kołuckiej, że za-
angażowały się w organizację imprezy, która „(...)
wyzwala u dzieci tak wielką wyobraźnię”.         (S)

W miejscu tym dzieci i młodzież mają okazję
do rozwijania artystycznych zainteresowań
i sprawdzenia się w niekonwencjonalnych niekie-
dy działaniach. Centrum, poprzez dobrą współ-
pracę z miejskimi ośrodkami kultury, bardzo moc-
no wrosło w życie kulturalne miasta, a jego dzia-
łania są widoczne i doceniane. Dowodem na to
jest tegoroczna nagroda prezydenta w dziedzinie
kultury dla Ilony Kargul (Czytaj też str. 16).

Na zajęcia do siedziby na Nowinach uczęszcza
ok. 150 osób – od dzieci po dorosłych. Uczą się tu
gry na kilku instrumentach do wyboru, śpiewu,
prowadzone są również zajęcia taneczne. Funk-
cjonują tu takie zespoły instrumentalne i wokal-
ne, a od ub. roku chór „Cantate Deo” – wspólne
przedsięwzięcie z parafią św. Jadwigi Śląskiej.
Centrum ściśle współpracuje z kilkoma przed-
szkolami przygotowując przyszłych melomanów,
a także z Młodzieżowym Domem Kultury, gdzie
korzysta ze scenki, Rybnickim Centrum Kultury
i Domem Kultury w Chwałowicach, czego efek-
tem są m.in. dziecięce festiwale piosenki.

Jubileuszowy koncert miał miejsce w wypełnio-
nym do ostatniego miejsca Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej, gdzie I. Kargul odebrała wiele gratulacji,
w tym od władz Rybnika reprezentowanych przez
wiceprezydent Ewę Ryszkę. Wychowankowie

Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka i Ruch”, spełnienie marzeń
o własnej placówce artystycznej Ilony Kargul, obchodziło jubileusz
10–lecia istnienia.

„Koty” na jubileusz

„Po prostu koci świat...”.                                                                                    Zdj.: r

Centrum wraz z instruk-
torkami, wywodzącymi
się najczęściej z rybnic-
kiej szkoły muzycznej,
wystawiając z okazji ju-
bileuszu najpiękniejsze
fragmenty musicalu
„Koty”, zdecydowali się
na rzecz bardzo am-
bitną. Dostosowana do
dzieci choreografia
w umiejętny sposób
„wyegzekwowana” od
małych tancerzy, pomy-
słowe kocie przebrania
i najpiękniejsze muzycz-
ne fragmenty musicalu
sprawiły, że owacjom
nie było końca, a jubile-
usz miał niebanalną
oprawę.                   (r)

Dusza kolorowa

Była pierwszą artystką latynoską, której prace pokazano w Luwrze. Dziś jest
legendą, która wciąż inspiruje kolejne pokolenia młodych twórców. Potwierdził
to IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Wielcy znani i nieznani”, którego
temat brzmiał „Frida Kahlo – dusza kolorowa”.

Turczynka Sibel Doganyigt wspólnie z przedstawicielami Art School
w Bolu przyjechała do Rybnika specjalnie, by odebrać nagrodę.
W tle (pierwsza z lewej) nagrodzona praca jej autorstwa.

Praca inspirowana sylwetką Fridy Kahlo... Zdjęcia: s
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z wielu polskich miast, towarzyszyło nie przecięcie
wstęgi, ale... wystrzał z armatki.

Kolejną jubileuszową imprezą było spotkanie
w rybnickiej szkole muzycznej, gdzie B. Kloch wy-
głosił wykład o historii i współczesnych zadaniach
bractw kurkowych. W Średniowieczu powstawały
one z praktycznej potrzeby obrony miejskich mu-
rów, a złożone były z zorganizowanych już w cechach
i gildiach rzemieślników i kupców, dowodzonych
przez doświadczonego rycerza. Za zasługi mieszcza-
nie ci otrzymywali od króla prawo do noszenia mie-
cza, a potem szabli, tak jak szlachta. Bractwa miały

też swój wkład w rozwój
życia społecznego miast.
Współcześnie ich zada-
niem jest krzewienie brac-
kiej idei, a więc propago-
wanie historii własnej Ma-
łej Ojczyzny, tradycji, ob-
rzędów, utrzymywanie toż-
samości kulturowej itp.
Hetman Bractwa Lech
Gęborski wręczył szcze-
gólnie zasłużonym dla
bractwa instytucjom, fir-
mom i placówkom, w tym
szkole muzycznej i rybnic-
kiemu Muzeum, honoro-
we dyplomy, a uroczystość
uświetnił koncert w wyko-
naniu szkolnej orkiestry
smyczkowej pod batutą

dyrektor Romany Kuczery.
Rybnickie Bractwo Kurkowe realizuje swoje za-

dania również poprzez doroczne zawody strzelec-
kie i uroczystą intronizację Króla Kurkowego
w formie plenerowego widowiska historycznego
na Rynku. W tym roku na strzelnicy w Paruszow-

Rocznica odwołuje się wprawdzie do daty powo-
łania Polskiego Bractwa Strzeleckiego w Rybniku
w 1924 roku, niewiele jednak wiemy o jego działal-
ności międzywojennej, zaś w „ludowych” czasach po-
dobne działania były niedozwolone. Bractwo w Ryb-
niku reaktywowano w 1995 roku, a ponieważ nie ma
już potrzeby czynnej obrony grodu, do czego powo-
łane były bractwa w dobie średniowiecza, współcze-
śni bracia w niebieskich mundurach w liczbie 28, re-
alizowali w czasie poszczególnych etapów obchodów
swoje dzisiejsze zadania: pielęgnowanie historii, tra-
dycji i obyczaju.

Niełatwą misję realizacji wystawy „Z dziejów
Bractwa Kurkowego w Rybniku na tle ruchu brac-
kiego na Śląsku” powierzyli rybniccy bracia Bogda-
nowi Klochowi jako jej kuratorowi i innym pracow-
nikom Muzeum. Zachowało się niewiele ekspona-
tów – szczególnie z rybnickim rodowodem, a naj-
cenniejsze – insygnia królewskie z lat
międzywojennych są własnością pry-
watną Henryka Murasa. Bogatsze są
zbiory braci z Żor oraz Rudy Śląskiej
oraz eksponaty wypożyczone z muze-
ów we Wrocławiu i Tarnowskich Gó-
rach. Warto zwrócić uwagę na ozdob-
ne tarcze strzelnicze, XIX–wieczne
tarcze trumienne zawieszane na trum-
nach zmarłych braci i portret żorskie-
go Króla Kurkowego z 1926 roku,
przestrzelony przez sowieckie wojska
w czasie ostatniej wojny. Można też
obejrzeć współczesne mundury braci
kurkowych, dokumenty, fotografie,
a także dowody współczesnych sukce-
sów strzeleckich braci z Rybnika oraz
ich portrety z hetmanem Bractwa Kur-
kowego Lechem Gęborskim na cze-
le. Otwarciu wystawy, na którym obec-
ni byli m.in. zaprzyjaźnieni bracia

cu–Piaskach  zorganizowano po raz pierwszy Mi-
strzostwa Polski w Strzelaniu z Broni Czarnopro-
chowej. Najlepszy w strzelaniu z karabinu okazał
się brat Tadeusz Haręźlak z Żor, zaś w klasyfi-
kacji łącznej triumfował zasłużony brat Adolf Sie-
maszkiewicz. Ale do jubileuszowej, drewnianej
tarczy przymierzył się również, patrzący na dzia-
łania bractwa przychylnym okiem, prezydent
Adam Fudali. Okazało się, że prezydenckie oko
jest również wyjątkowo celne. W nagrodę... pre-
zydent wręczył najlepszym strzelcom nagrody
w czasie rynkowej uroczystości.

Uroczystość intronizacji Króla Kurkowego, któ-
ra w poprzednich latach przyciągała na Rynek tłu-
my, tym razem popsuł nieco deszcz. Na szczęście
przeszkodził on bardziej publiczności niż uczest-
nikom. W Loży Królewskiej zasiadło wielu zna-
mienitych gości, w tym władze miasta, przedsta-
wiciele wielu współpracujących z bractwem insty-
tucji i placówek, delegacje z Niemiec i ościennych
miast, zaś na płycie Rynku pojawił się paradny
orszak z królem – elektem Zbigniewem Pacią
i marszałkiem obchodów A. Siemaszkiewiczem,
oraz poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych bractw,
konni jeźdźcy oraz orkiestra. Poświęcenia nowe-
go sztandaru dokonał, zgodnie z bracką obrzędo-
wością – nad czym czuwał marszałek. L. Gębor-
ski –  ks. biskup Gerard Bernacki w asyście ka-

pelana bractwa ks. Francisz-
ka Radwańskiego. Insygnia
królewskie Królowi Kurkowe-
mu AD 2004 Z. Paci przeka-
zał  poprzedni król Leszek
Maryański, a łańcuchy z ku-
rem zawisły też na piersi ryce-
rzy nowego króla – Piotra
Kurka i Marka Harczuka.
Respektu całemu przedsię-
wzięciu dodała „ciężka artyle-
ria” czyli ważąca tonę replika
XVIII wiecznej, polowej ar-
maty, której huk pointował
najważniejsze punkty widowi-
ska. Bractwo nie byłoby brac-
twem, gdyby również nie wy-
paliło z czarnoprochowych ka-
rabinów...

(r)

Program niedawnych obchodów 80–lecia istnienia rybnickiego Bractwa
Kurkowego był równie bogaty, jak tradycje tego ruchu.

Historia, tradycja, obyczaj...
80–lecie Bractwa Kurkowego

Najcenniejszy eksponat wystawy – insygnia królewskie
z lat międzywojennych.

Król Kurkowy AD 2004 Zbigniew Pacia (w środku) wraz ze swoimi rycerzami.

Prezentacja nowego sztandaru rybnickiego bractwa.                                                   Zdjęcia: r
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Koniec
„przygodowego” roku

Koncert taki jest również formą podziękowa-
nia Ogniska dla rodziców i instytucji wspierają-
cych. Był też okazją do wręczenia przez prezyden-
ta Adama Fudalego nagród, jakie członkowie
„Przygody” zdobyli w „Śląskim Śpiewaniu”, du-
żej regionalnej imprezie, organizowanej tradycyj-
nie w Zabrzu. Przez scenę przewinęły się prawie
wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach w licz-
bie ponad 550 – od debiutujących w wieku lat 4
„Słoneczek” do grupy reprezentacyjnej. Koncert
zainaugurowali uczestnicy Warsztatów Terapii

Koniec
„przygodowego” roku

Zajęciowej, ściśle z „Przygodą” współpracujących. Muzyka i taniec nie-
zwykle korzystnie wpływają na „otwarcie się na świat” młodzieży intelektu-
alnie niepełnosprawnej, co zauważyli na pewno rodzice i opiekunowie, ale
także zwykli widzowie. Kierownik WTZ nr 1 Danuta Reclik podziękowa-
ła szefowej „Przygody” Anicie Geratowskiej za tę inicjatywę, która z ko-
lei wyraziła zadowolenie z możliwości wzbogacenia nie tylko warsztatu in-
struktorskiego, ale i życiowych doświadczeń pracowników zespołu. — To
dobrze, że w Rybniku niepełnosprawność jest normalna — podsumowano.

(r)

harcmistrza Longina Musiolika, postaci dziś w Ryb-
niku dobrze znanej z publikacji o historii Rybnika,
powstała przy szkole sala gimnastyczna. Za kadencji
Tadeusza Zgrabczyńskiego wybudowano łącznik
między szkołą, a salą gimnastyczną, który pomieścił
pomieszczenia administracyjne, szatnie i sanitariaty.
W latach 80. i 90. szkołą kierowały kolejno Halina
Androsz, Krystyna Szojer i Jadwiga Zimończyk.

Na rok przed jubileuszem kierownictwo szkoły
objęła aktualna dyrektor Ewa Jankow-
ska. W ostatnich latach poczyniono
w szkole wiele inwestycji: wymieniono
okna i grzejniki c.o., zmodernizowano
główne wejście, wybrukowano ścieżki,
wyremontowano dach w budynku B oraz
boisko. W głównym budynku uczą się
klasy od IV do VI, mniejszy, bardziej
przyjazny budynek „B”, jest siedzibą ma-
luchów z klas od I do III. Szkoła nadal
zachowała swoją kameralną atmosferę,
która była i jest do dzisiaj ważna dla ro-
dziców uczęszczających do „dwójki”
uczniów. Po „staruszce” wieku nie widać,
a budynek zachował swój staroświecki
wdzięk, co nie znaczy, że nie korzysta się
tu ze wszystkich dostępnych technicznych

udogodnień współczesności. O poziomie nauczania,
bogatej działalności pozalekcyjnej i otwarciu się na
świat poprzez podejmowanie nowych wyzwań, świad-
czy choćby prestiżowy tytuł oraz certyfikat „Szkoły z
klasą” – efekt ogólnopolskiej akcji edukacyjnej orga-
nizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i fundację Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej. „Dwójka” jest kojarzo-
na również z siedzibą zespołu „Przygoda”, który stąd
wywiódł swe korzenie i wrócił po latach jako Ogni-
sko Pracy Pozaszkolnej.

Do tradycji szkoły należą organizowane od dzie-
sięciu już lat na jej terenie w święto Bożego Ciała

festyny środowiskowe, których współorganizato-
rem jest Rada Rodziców. Tegoroczny miał szcze-
gólną oprawę, gdyż to właśnie w plenerze dzieci,
pedagodzy, rodzice i zaproszeni goście świętowa-
li wspaniały jubileusz. Zabawę poprzedziła msza
św. „u franciszkanów”, a po południu uczniowie
zaprezentowali okolicznościowy program, wystą-
piła także „Przygoda”. Gwiazdami wieczoru byli
Ewa Kuklińska, Tomasz Stockinger oraz naj-
popularniejszy w Polsce instruktor nauki jazdy
Grzegorz Stasiak. Na stoiskach można było ku-

pić wykonane przez uczniów prace oraz wy-
daną z okazji jubileuszu monografię. Zorga-
nizowano też wystawę obrazującą długą hi-
storię szkoły, a wśród eksponatów były do-
kumenty, zdjęcia, wycinki prasowe i szkolne
kroniki. Można było również zobaczyć film
o budowie sali gimnastycznej. W czasie fe-
stynu, który odbył się, niestety, w deszczo-
wej aurze, prezydent  Adam Fudali odsło-
nił przed szkołą upamiętniający jubileusz
obelisk z okolicznościowym napisem.

W ciągu 125 lat mury szkoły przy ul. Wodzi-
sławskiej opuściło pięć pokoleń rybniczan. Nie-
zmiennie spotykali się oni w „dwójce” z rodzinną
atmosferą i oddanymi nauczycielami, potrafią-
cymi łączyć wymogi współczesności ze śląski-
mi tradycjami.

Tekt i zdj.: M.T.

Koncert rozpoczęli członkowie zespołu „Przygoda” z WTZ.                   Zdjęcia: r

Czteroletnie debiutantki...

Na festynowych stoiskach można było kupić uczniowskie prace.

c. d. ze strony 19.

Szkoła pięciu pokoleń

Tradycyjny koncert podsumowujący
kolejny rok działalności Ogniska Pracy
Pozaszkolnej – Zespół Tańca Ludowego
„Przygoda” zgromadził pełną, jak
zawsze, salę Teatru Ziemi Rybnickiej.
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Leżący na Opolszczyźnie Głogówek jest miej-
scem niezwykłym i magicznym. Znajduje się tam
wierna kopia Domku Matki Boskiej z Loreto we
Włoszech, którą kazał odtworzyć i całość ufun-
dował hrabia Jerzy Oppersdorf z Głogówka. Bu-
dowlę postawiono w 1630 roku obok średnio-
wiecznego kościoła franciszkańskiego w Głogów-
ku. Początkowo kaplica Domku Loretańskiego
została wybudowana pod kościołem, po jego pół-
nocnej stronie. Później jednak kaplicę obudowa-
no skrzydłem kościoła i tak Domek znalazł się
wewnątrz świątyni. Widok to niezwykły i w Polsce
niespotykany.

W środkowych Włoszech, w miejscowości Loreto, znajduje się jedno
z najsłynniejszych sanktuariów maryjnych na świecie. Corocznie miliony
pielgrzymów przybywa tam pomodlić się przed cudowną figurą Matki Boskiej
z Dzieciątkiem oraz do niezwykłego Domku Matki Boskiej, który – jak głosi
piękna legenda – aniołowie przenieśli z Nazaretu. Miało to się zdarzyć w XIII
wieku. Ta niezwykła opowieść spowodowała, że Matka Boska Loretańska stała
się patronką lotników. Sława Loreto dotarła również na dawny Śląsk!

Wnętrze kaplicy składa się z dwóch części: więk-
sza jest jakby „izbą” Matki Boskiej z ławkami dla
pielgrzymów,  natomiast część mniejsza to „kuch-
nia”, oddzielona od reszty niewielkim ołtarzykiem
i ozdobnymi kratami. W „kuchni” znajduje się
wierna kopia figury Matki Boskiej Loretańskiej
z Dzieciątkiem, wykonana z drewna hebanowego.

• Głogówek  można odwiedzać w dowolnym
terminie, gdyż kościół franciszkański z Domkiem
otwarty jest przez cały dzień. Proponujemy jed-
nak pierwsze niedzielne miesiąca od maja do paź-
dziernik. Wówczas o godz.18.00 odbywają się tam

uroczyste procesje ze wspomnianą figurą.
• Z Rybnika do Głogówka jest dokładnie 75

km i proponuję spokojną drogę: Rudy, Kuźnia
Raciborska, Kędzierzyn-Koźle i dalej (drogą na
Prudnik) do Głogówka.

• Uwaga! W Prudniku można zaparkować auto
za darmo na Rynku.

• Będąc już w Głogówku warto jeszcze zwie-
dzić: kopię Grobu Pańskiego z Jerozolimy (koło
zamku) i ruiny zamku Oppersdorfów, w którym
przebywał niegdyś Ludwik van Beethowen i król
Jan Kazimierz podczas potopu szwedzkiego. Na-
tomiast 3 km od Głogówka (kierunek Prudnik)
znajduje się wieś Mochów z kościołem i klaszto-
rem oo. Paulinów, gdzie w czasach potopu szwedz-
kiego w 1655 roku przebywał oryginał cudowne-
go obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

• Warto jeszcze pamiętać, że ród Oppersdor-
fów był nie tylko właścicielem dawnego Głogów-
ka, ale również Rybnika w latach 1668–1682.

Przyjemnej wycieczki do Głogówka życzy
autor tekstu i zdjęć Marek Szołtysek.

W tle panorama Głogówka – „śląskiego Loreto” –
od strony zachodniej.
1. Kościół Ojców Franciszkanów w Głogówku,

w którym znajduje się słynny Domek Maryi.
2. Kopia loretańskiej Kaplicy Domku Maryi w kościele

franciszkańskim w Głogówku.
3. Kopia loretańskiej hebanowej figury Matki Boskiej

z Głogówka.
4. Kuchnia Maryi z Domku Loretańskiego w Głogówku.

1.

2. 3. 4.
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Do podjęcia tego tematu zainspirowała autorkę prof. Józefa Szymańska podczas jednej z konferencji poświę-
conych rzemiosłu. — To studium jest wynikiem wielu lat pracy z zabytkami rzemieślniczymi, obserwowania ich złożo-
nej natury i swoistego piękna — czytamy we wstępie. Źródła pracy to muzealne i archiwalne zasoby, organizacje
cechowe oraz doświadczenia kierującej bogatym działem historii rzemiosła w rybnickim Muzeum kustosz dyplo-
mowanej E. Bimler–Mackiewicz.

Opatrzona przypisami i bogatą bibliografią książka jest poważną pozycją naukową, systematyzującą wiedzę
o znakach i symbolach używanych w polskim rzemiośle od średniowiecza do XX wieku, wykorzystującą bogaty,
często wcześniej niepublikowany materiał ikonograficzny. Dodajmy, że zbiory rzemieślnicze rybnickiego Muzeum
prezentuje też niedawne, bibliofilskie wydanie „Księgi polskiego rzemiosła”.                                                    (r)

c.d. ze strony 13.

Po raz kolejny sukcesy w olimpiadzie wiedzy
i umiejętności budowlanych, w tym roku III m.
w Polsce, odnieśli uczniowie Zespołu Szkół Bu-
dowlanych Dawid Sładek, Krzysztof Weideman
i Grzegorz Klucznik (op. Aniela Głębocka).

Nagrodą za VI miejsce w turnieju wiedzy
i umiejętności handlowo–menadżerskich dla Da-
miana Karwota (op. Hanna Jendrzejek)
z Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych
był indeks na wyższą uczelnię. Nie zawiodły też
maturzystki Prywatnego LO Sióstr Urszulanek:
Katarzyna Karpowicz nie tylko zdała maturę na
5,6, ale jest również laureatką dwu konkursów
j. angielskiego. Agnieszka Nowak jest laureatką
konkursu wiedzy biblijnej, ale także konkursu
matematycznego, zaś maturę zaliczyła na 5,4; taką
samą średnią ma Magdalena Kuczera, również

laureatka konkursu biblijnego – obie uzyskały
najwyższe odznaczenie szkoły „Serviam”. Ich ko-
leżanka Beata Stabla maturę zdał na 5,7!

Gratulując wszystkim wyróżnionym i życząc im
dalszych sukcesów, prezydent A. Fudali przypo-
mniał, że w Rybniku na maturzystów czekają trzy
wyższe uczelnie, skupione w Zespole Szkół Wy-
ższych. — Kiedy zaś ukończycie studia w innych
miastach, w tym zagranicą, czeka na was... Ryb-
nik. Prezydent nawiązał też do uroczystości wrę-
czenia Honorowej Flagi Rady Europy i zapropo-
nował, by stała się ona nagrodą „przechodnią” dla
szkół, które będą osiągać sukcesy w konkursach,
również tych organizowanych w Rybniku, o tema-
tyce unijnej. — Ponieważ mamy wśród ostatnio wy-
branych europejskich parlamentarzystów rybnicza-
nina, absolwenta II LO – Jana Olbrychta, może
uda się go zaangażować do „realizacji” innej jesz-
cze nagrody – wyjazdu do Strasburga lub Brukseli..

(r)

Jednym z efektów współpracy było przyjęcie
do I klasy LO Sióstr Urszulanek absolwentki
egliskiej szkoły, pochodzącej z rodziny o pol-
skich korzeniach Ireny Pawłowej. Jej eduka-
cję finansowało głównie miasto, dokładało się
Stowarzyszenie oraz prywatni darczyńcy. „Ro-
dzinnej” opieki nad mieszkającą w szkolnym
internacie Irenką podjęli się państwo Irena
i Wiktor Mandryszowie z Orzepowic, u któ-
rych spędzała ona weekendy i wolne dni. Iren-
ka odpłaciła się wszystkim solidną nauką
i w efekcie znakomitym maturalnym świadec-
twem: pisemny z j. polskiego – 5,0, z ustnego
zwolniona; pisemny z historii – 4,0, ustny 6,0 –
jedyna „szóstka” z historii w szkole; j. niemiec-
ki – 4,0; dyplom z religii na 5,0. Szkołę ukoń-
czyła z wyróżnieniem za dobre i bardzo dobre
wyniki w nauce, co dla dziewczyny, która jesz-
cze cztery lata temu niezbyt dobrze mówiła po
polsku, jest naprawdę wielkim sukcesem.

Irena szczególnie interesuje się historią
i chciałaby podjąć studia w tym kierunku – na
szczęście może to zrobić w Zespole Szkół Wy-
ższych w Rybniku. Państwo Mandryszowie są
zdecydowani przyjąć Irenę do swojego domu
i zapewnić jej dach nad głową i utrzymanie. Nie-
stety, studia, nawet na miejscu kosztują – trze-
ba kupić książki, ubrać się, mieć, choćby naj-
skromniejsze, kieszonkowe. Irena będzie się na
pewno starać o stypendium naukowe, ale może
to zrobić dopiero po pół roku nauki. Dlatego
zwracamy się do firm, instytucji oraz osób
prywatnych o wsparcie dla Ireny. Szkoda
byłoby nie wykorzystać jej zapału. Kiedyś ko-
rzystaliśmy z pomocy z Zachodu, pomóżmy te-
raz rodakom ze Wschodu!

(r)

Irena chce studiowaćIrena chce studiowaćIrena chce studiowaćIrena chce studiowaćIrena chce studiować
Przedszkole nr 4 w Rybniku

zostało zakwalifikowane przez
Ministerstwo Nauki i Informa-
tyzacji do „Programu nauczania
przedszkolnego IBM KidSmart”
dzięki czemu najmłodsi korzystają
z komputerów.

Rybnickie przedszkolaki z ciekawością zasiadły przed ekra-
nem komputera.                                          Zdj.: arch. P nr 4.

Otwarci na świat...Otwarci na świat...Otwarci na świat...Otwarci na świat...Otwarci na świat...

Znaki cechowe...
Efektem wieloletnich naukowych zainteresowań dziejami rzemiosła Elżbiety Bimler–

Mackiewicz z rybnickiego Muzeum jest pokaźnych rozmiarów publikacja „Znaki cechowe
i ich funkcje na ziemiach polskich”, stanowiąca książkowe wydanie jej doktorskiej rozprawy.

Komputery w przedszkolu

Placówka jest jedyną w mieście i jedną
z nielicznych w Polsce, której firma IBM
przekazała dwa zestawy komputerowe dla
dzieci. Każdy z nich wyposażony jest w dwa
stanowiska dla przedszkolaków. — Koloro-
we centra nauczania przedszkolnego Kid-
Smart wyposażone są w znakomite oprogra-
mowanie. Program pomaga dzieciom w prze-
łamaniu lęku przed komputerowym światem,
co wpływa na podniesienie jakości i atrak-
cyjności zajęć. Mamy nadzieję, że tym samym
wpłynie na podniesienie osiągnięć naszych
wychowanków — mówi dyrektor przedszko-
la nr 4 Bożena Stafarczyk.

Przed kilkoma laty miasto
i Stowarzyszenie Współpracy Międzyna-
rodowej Rybnik–Europa nawiązały
za pośrednictwem ks. Jacka Paszendy
kontakty ze szkołą polską w Egliszkach
w Rejonie Wileńskim na Litwie.
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Zafascynowali Tomasza Stańko, spodobali się
Michałowi Urbaniakowi i zdobyli uznanie
Krzysztofa Pendereckiego. Jednak o „Motion
Trio” w samych superlatywach wypowiadają się nie
tylko znani twórcy, ale także zwykli „zjadacze”
muzyki. Nie inaczej było podczas koncertu trio
akordeonowego, który odbył się w Domu Kultu-
ry w Chwałowicach. — Zespół młody, a już legen-
da — mówił dyrektor placówki Michał Wojaczek.
— Akordeon w ich rękach to zupełnie inny instru-
ment. Zespół okrzyknięto ewenementem na euro-

pejskim i światowym rynku muzycznym, gdyż „(...)
zmienia oblicze akordeonu”. „Motion Trio” zało-
żył w 1996 roku Janusz Wojtarowicz, lider i au-
tor większości kompozycji. Partnerują mu Paweł
Baranek i Marcin Gałażyn. Muzycy zaczynali
naukę na tym wyjątkowym instrumencie w wieku
7 oraz 9 lat i doszli do prawdziwego mistrzostwa.
W muzyce grupy słychać wpływy wielu stylów – od
rocka przez jazz po muzykę poważną. Na swoim
koncie mają cztery płyty, a największą popularność
przyniosła im „Pictures”. Trio jest laureatem wie-

Sprostowanie
Zespołem „Barbados”, który w 10–osobowym

składzie wystąpił w czasie koncertu „Bawmy się
z Europą”, o czym pisaliśmy w numerze 5/2004
„GR”, kieruje Jarosław Jeżewski, a nie, jak błęd-
nie podaliśmy, F. Prus.

Zainteresowanych przepraszamy!„Motion Trio” zmieniło nasze wyobrażenie o ... akordeonie.                                                                      Zdj.: s

Po tym sprawdzianie prowadzący zabawę Cezary Kaczmarczyk z DK
w Boguszowicach oznajmił, że Rybnik jest gotowy do organizacji olimpiady!

Prezentacja Ligoty–Ligockiej Kuźni oparta była o dumę dzielnicy –
baseballistów. Młodzi zawodnicy z klubu „Laura” stoczyli mecz z graczami
europejskimi, a całość przyjęła formę sprawozdania sportowego z tego wy-
darzenia. W międzyczasie, jak to na meczach bywa, „kibice” obejrzeli wy-
stępy artystyczne, nie zabrakło też europejskiej symboliki. Interesujący pla-
stycznie i treściowo pokaz przypadł jurorom do gustu najbardziej – wysoko
oceniono jego pomysłowość, zgodność z hasłem, a także wyeksponowanie
specyfiki dzielnicy. Tak więc Puchar Prezydenta zdobyła dzielnica
Ligota–Ligocka Kuźnia!

„...go, go, go, Popielów
daje show – tak swoją pre-
zentację zachwalali uczest-
nicy korowodu tej dzielni-
cy. Abecadło z auta spa-
dło... i na rynkowej płycie
„rozsypały się” sportowe
dyscypliny od A do Z, a
każdej z nich towarzyszył
rymowany komentarz. Nie
zabrakło nawet dyscypliny
na „y” – czyli „yntek”. Po-
pielowska prezentacja była
najbogatsza pod względem
wykorzystania pojazdów –

lu przeglądów m.in. IV Międzynarodowego Kon-
kursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im.
Krzysztofa Pendereckiego. Koncertowali z Bobby
McFerrinem, a ich wyjątkowe występy oklaskiwała
publiczność Kanady, USA, Francji, Niemiec,
Włoch, Austrii, Szwajcarii, Rosji, Litwy i Węgier.
Swój kunszt pokazali również w Chwałowicach i ...
oczarowali licznie przybyłą publiczność. Dzięki
wyjątkowym kompozycjom „pokazali” nastrój cy-
gańskiego taboru, paryskich zaułków i szkockich
krajobrazów, specyfikę chińskiej ... kuchni, wznie-
śli się w kosmiczne przestrzenie i zabrali publicz-
ność w podróż pociągiem – „Serce”, „Pekińczyk”,
„UFO”, „Gwiazdy”, „Caffé Paris”, „Cisza” – to
tylko niektóre z zaprezentowanych utworów. Na
zakończenie koncertu publiczność usłyszała
„Game over” P. Baranka, za sprawą którego zaj-
rzeliśmy do ... salonu gier. Koncert, który publicz-
ność obejrzała dzięki rybnickiemu ośrodkowi Al-
liance Française, zakończył się owacją na stoją-
co. Z pewnością po tym występie akordeon nie
będzie już kojarzony z biesiadnym instrumentem.
I słusznie!

(S)

zarówno mechanicznych, jak i konnych, a pomysł ze sportowym alfabe-
tem wart był IV miejsca!

Chlebem i solą gospodarzy miasta i organizatorów powitali uczestnicy
korowodu z Gotartowic. Prezentacja przypominała prawdziwą olimpiadę
z jej maskotką – klaunem, który częstował dzieci cukierkami. Zaprezento-
wano też występy artystyczne narodowych ekip, od Grecji poczynając. Przed-
stawiając nieodłączny atrybut Gotartowic –  szybowiec, a także lotnię, miesz-
kańcy tej dzielnicy dawali do zrozumienia, że dyscypliny te zasługują na
obecność na olimpijskich igrzyskach.

Jako ostatnie popis swojej inwencji dały Niedobczyce, czyli... dzielnica,
która sportem się zachwyca – jak brzmiało jedno z niezliczonych haseł nie-
sionych przez uczestników korowodu. Jedno z nich przypominało miejskim
władzom, że niedobczyckie boiska wymagają modernizacji... Ale mieszkań-
cy Niedobczyc nie poprzestali na teoretycznych hasłach, popierając je prak-
tycznymi umiejętnościami – od juniorów młodszych do oldbojów.

Prawie każda dzielnica czymś zaskoczyła, wszystkie włożyły w organiza-
cję korowodu wiele pracy i zaangażowania. Ale nagród jest tylko pięć:
I – 3 tys. zł; II – 2,5 tys. zł; III – 2 tys. zł; IV – 1,5 tys. zł i V – 1 tys. zł.
Wszystkie pozostałe otrzymały „nagrody pocieszenia” w wysokości 500 zł. —
To tylko zwrot poniesionych kosztów — powiedział prezydent Adam Fudali
po wręczeniu dyplomów i pucharu, również dla Terenowej Sekcji Olimpiad
Specjalnych „Promyk”. — Dla nas najważniejsza jest świadomość, że lokalne
społeczności są w stanie się zmobilizować i zintegrować. Szczególnie podziwiam
małe dzielnice, takie jak zwycięska Ligota–Ligocka Kuźnia, w których lokalni
liderzy potrafią zmobilizować do wspólnego działania dziesiątki osób.

Odbierający puchar przewodnicząca Rady Dzielnicy Ligoty–Ligockiej
Kuźni Danuta Dronszczyk i przewodniczący Zarządu RD Kazimierz Żak,
nie kryli satysfakcji i radości. — Nasza prezentacja ma wiele wspólnego
z rzeczywistością — mówią. — Dzielnica „baseballem stoi” — mamy dwa
kluby – w obu szkoli się ponad 80 zawodników, boisko z prawdziwego zdarze-
nia, na którym 30 lipca rozpoczynają się Mistrzostwa Europy seniorów grupy
B w tej dyscyplinie. Nagroda na pewno przyda się na jej rozwój...                       (r)

c.d. ze strony 3.

To niewiarygodne, jakie dźwięki można wydobyć z akordeonu – instrumentu, który
przez wielu wciąż traktowany jest... z przymrużeniem oka. Niesłusznie!

Oblicza akordeonu

Korowody na sportowoKorowody na sportowoKorowody na sportowoKorowody na sportowoKorowody na sportowo

Pierwszy Rybak Rybnika
z Zebrzydowic.             Zdj.: s
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W ten sposób wiemy, że w Stodołach, w miej-
scu gdzie Ruda wypływa z jeziora rybnickiego
i łączy się z wodami Nacyny, mamy do czynienia
z III klasą czystości wód, a rzeka Ruda w dzielni-
cy Gotartowice została zaklasyfikowana do II kla-
sy. Nietypowe zadanie, polegające na określeniu
klasy czystości wody na podstawie organizmów wy-
łowionych z rzeki, wykonywało 11 grup uczniow-
skich z I, II, IV, V, VI i VII LO, Liceum Sióstr
Urszulanek, Zespołu Szkół Budowlanych,
Zespołu Szkół Prywatnych i Zespołu Szkół
Mechaniczno – Elektrycznych. W rybnicki pro-
gram „Kaskada” zaangażowanych było prawie
80 uczniów. Przypomnijmy: celem programu, któ-
ry rozpoczął się w 2002 roku, jest monitorowanie
stanu wód na terenie Rybnika. Badania pozwolą
zauważyć zachodzące zmiany, szczególnie w kon-
tekście budowy w mieście kanalizacji sanitarnej.
W ubiegłym roku w programie uczestniczyło sie-
dem szkół, w tym roku dołączyły do nich kolejne.
— Do udziału w „Kaskadzie” zachęciła mnie na-
uczycielka — wspomina Alicja Bednorz z II LO.
— Zajęcia były ciekawe, chodziliśmy nad rzekę,
wyławialiśmy z dna „zwierzątka”, które potem ozna-
czaliśmy i fotografowaliśmy. Badaliśmy też zwar-
tość fosforu, azotanów i mętność wody. Alicja in-
teresuje się ekologią i z powodzeniem startuje
w konkursach o tej tematyce. —  Badaliśmy rzekę
Nacynę w okolicach ul. Hallera. Nauczyciele oba-

wiali się o nas szczególnie  przy wejściu do wody,
ale niepotrzebnie — podsumowuje Karolina Ka-
sperska z Zespołu Szkół Budowlanych, która już
zastanawia się nad studiowaniem inżynierii lub
ochrony środowiska. — „Kaskada” to ciekawe
doświadczenie, na co dzień w szkole nie ma takich

zajęć. W sprzęt niezbędny do prowadze-
nia badań zaopatrzył młodzież Wydział
Ekologii Urzędu Miasta, a opiekę mery-
toryczną sprawowali nauczyciele. Koordyna-
torem zadań został Marek Kaczmarzyk.
Raport z realizacji tegorocznej edycji pro-
gramu „Kaskada” młodzi „naukowcy” za-
prezentowali podczas III Dni Ziemi,
Wody i Powietrza w Laboratorium No-
woczesnych Technologii Przemysło-
wych na terenie Zespołu Szkół Wyższych.
O wyjątkowości programu „Kaskada” nie
tylko w skali kraju mówił prof. Joachim
Kozioł: — Kiedy Irlandczycy podczas wi-
zyty w naszym mieście dowiedzieli się o pro-
gramie, byli zachwyceni pomysłem —
mówił. Zastępca prezydenta Józef Cyran
dziękował młodzieży za zaangażowanie
i życzył, by ich ekologiczne zainteresowa-
nia zaprocentowały w przyszłości co naj-
mniej ... ministerialnym stanowiskiem.
J. Cyran wspólnie z naczelnik Wydziału
Ekologii UM Ireną Kułach wręczyli
uczestnikom „Kaskady” i ich opiekunom
dyplomy oraz książki. Raport posłużył

za podstawę zajęć, jakie uczniowie szkół średnich
poprowadzili dla swoich młodszych kolegów
w rybnickich gimnazjach. Jest to o tyle ważne,
że w kolejnej III już edycji „Kaskady” wezmą
udział gimnazjaliści, którzy zajmą się badaniami
powietrza i opadów.

Tegoroczne III Dni Ziemi, Wody i Powietrza,
które mają na celu popularyzację problematyki
ekologicznej i adresowane są głównie do młodzie-
ży szkół ponadgimnzjalnych i mieszkańców, były
bardzo urozmaicone. Złożyły się na nie referaty
popularno–naukowe dotyczące rewitalizacji śro-
dowiska pracy, historii hutnictwa na ziemi rybnic-
kiej, sztucznej inteligencji, a nawet... tradycji

śląskiego stołu przedstawione przez naszego re-
dakcyjnego kolegę Marka Szołtyska. Niewąt-
pliwą atrakcją Dni... były wyjazdy do zabytkowej
kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu oraz zmoderni-
zowanej oczyszczalni ścieków. Imprezie towarzy-
szyła ekspozycja agatów ze zbiorów Muzeum Gór-
nictwa Węglowego w Zabrzu, wystawa malarstwa
i fotografii, a zakończył występ dziecięcego zespo-
łu muzycznego z Rydułtów. Nagrodzono również
najlepszych młodych plastyków. „W Rybniku me-
tale, szkło i plastiki mają własne pojemniki” – to
tylko jedno z plakatowych haseł nadesłanych na
konkurs promujący selektywną zbiórkę odpadów ko-
munalnych. Pierwsze miejsce wśród uczniów szkół
podstawowych przyznano Annie Sulskiej oraz
Grzegorzowi Lindnerowi, a w gronie gimnazjali-
stów najlepszą okazała się Barbara Potempa.

Współorganizatorami Dni... były: Laborato-
rium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych,
Izba Przemysłowo–Handlowa, Uniwersytet III
Wieku, UM Rybnika, Fundacja Ekoterm–Si-
lesia oraz Centrum Doskonałości przy Insty-
tucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej
w Gliwicach.

(S)

III Dni Ziemi, Wody i Powietrza

Jednorazowe rękawiczki, nieprzemakalne obuwie i duże plastikowe sitko –
wyposażeni w taki sprzęt młodzi ludzie wybrali się na połów... pijawek, muchówek,
jętek, ważek i chruścików. Po co? By określić czystość rybnickich wód.

 „Kaskada” wiedzy

Prace nadesłane na konkurs promujący selektywną zbiórkę od-
padów.

Józef Cyran wspólnie z naczelnikiem Wydziału Ekologii UM Ireną Kułach wręczyli uczestnikom „Kaskady”
i ich opiekunom dyplomy oraz książki.                                                                                                     Zdjęcia: s.
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Pobierano krew, badano ciśnienie, piersi, słuch,
pamięć, skłonność do depresji i zawartość cukru
we krwi. Medyczne Studium Zawodowe zapre-
zentowało dietę 1000 kalorii i przygotowało de-
gustację potraw. Odbył się też pokaz mody dla
puszystych, instruktaż pierwszej pomocy i kier-
masz sprzętu medycznego. Udzielano porad ko-
smetycznych i fryzjer-
skich oraz dietetyczno
– kulinarnych. Najwię-
cej osób (ponad 80)
poddało się badaniom
na cholesterol i wydol-
ność mięśnia sercowe-
go oraz mierzyło ciśnie-
nie. W czasie XI
RDPZ, podsumowano
też konkursy plastyczne
„Bezpieczne ulice”
i „Sport to zdrowie”,
a w nietypowej roli wy-
stąpił jeden z rybnickich
parlamentarzystów –
Bolesław Piecha.

Tego dnia poseł PiS nie mówił o sprawach pań-
stwa, ale o ... otyłości. — To kolejna udana impre-
za — ocenia Dni... przewodnicząca Regionalne-
go Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Mariola
Kujańska. — Od godziny 9.00 do 13.00 przez Te-
atr Ziemi Rybnickiej przewinęło się ponad 250 osób.
Po południu RDPZ „przeniosły” się do Centrum

Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido”, gdzie słu-
chacze MSZ mówili o różnych formach aktywno-
ści ruchowej w otyłości i pokazywali tajniki masa-
żu wspomagającego odchudzanie, Hanna Ficek
prowadziła zajęcia aerobiku, a Urszula i Antoni
Pietruszek – zajęcia na siłowni oraz fitness dla
osób puszystych. Natomiast przed południem
w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej
trwały konsultacje logopedyczne i przesiewowe
badania słuchu oraz wzroku.

Po raz pierwszy w tym roku odbyły się także
Regionalne Dni Promocji Zdrowia. O swoje
zdrowie mogli więc zadbać nie tylko mieszkańcy
rybnickich dzielnic  – Niewiadomia, Chwałowic
czy Boguszowic, ale również Gaszowic, Pieców,
Czernicy, Łukowa, Szczerbic oraz Czerwion-
ki–Leszczyn. Pomysł promowania zdrowia w ca-
łym regionie okazał się trafny, więc jak mówi
M. Kujańska, będzie kontynuowany.

Dni Promocji Zdrowia zorganizowało Regio-
nalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej wspól-
nie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemio-
logiczną przy współudziale wielu placówek. Za po-
średnictwem naszej gazety, organizatorzy dzię-
kują za pomoc wszystkim sponsorom, dzięki
którym XI Rybnickie Dni Promocji Zdrowia,
po raz kolejny okazały się udaną imprezą,
z pożytkiem dla naszego zdrowia!

Tekst i zdj.: (S)

W ramach imprezy zorganizowano turniej wiedzy i „podróż” po Europie. W Niem-
czech dzieci chwaliły się znajomością bajek braci Grimm, w Wielkiej Brytanii „budowa-
ły” zamek dla Królowej Elżbieta II, we Francji tańczyły kankana, w Grecji „Zorbę”, a we
Włoszech kosztowały pizzę i spaghetti. Dzieci nauczyły się również „Hymnu Małego Eu-
ropejczyka”, przygotowały galerię prac plastycznych i zaprezentowały uczniom z SP
nr 19 przedstawienie „Wyprawa Pipi”. Dni... zakończył międzyprzedszkolny konkurs
plastyczny pt. ,,Europa w oczach dzieci”, a prace obejrzeli rodzice. — (...) Stwarzamy
dzieciom takie sytuacje edukacyjne, które dostarczają im wiedzy o najbliższym otoczeniu,
regionie, ojczyźnie i wybranych krajach unijnych — podsumowują dyrektorki przedszkoli
nr 21 i 22 Pelagia Cyrulik i Krystyna Merta. — Nie pozostawiamy przedszkolaków
z daleka od aktualnych wydarzeń i przemian na świecie, ale mówimy im o tym na miarę ich
możliwości. Dni... były sponsorowane przez Rady Rodziców obydwu przedszkoli, a w
organizacji pomogła przyznana przez miasto dotacja. W imprezie wzięli udział m.in. przed-
stawiciele Rady Dzielnicy Gotartowice, parafii św. Józefa oraz kuratorium.                (S)

Promowali zdrowie
Tak zdrowo w Teatrze Ziemi Rybnickiej jeszcze nie było! A wszystko za sprawą

kolejnych, XI już Rybnickich Dni Promocji Zdrowia.

Rybnickie Dni Promocji Zdrowia były szansą sprawdzenia zdrowotnej kondycji.

Trzydniową imprezę pod takim właśnie tytułem zorganizowały
dyrekcje Przedszkola nr 21 z Kłokocina i 22 z Gotartowic.
Przedsięwzięcie miało wzbogacić wiedzę o Unii Europejskiej, a na ten
cel organizatorzy pozyskali grant z Urzędu Miasta.

Dni kultury europejskiej...

Przedszkolaki poznawały czym jest Europa.                                              Zdj.: arch. przedszkola

Bazylika św. Antoniego jest bardzo wdzięcznym
obiektem dla artystów i to zarówno profesjonalnych,
jak i tych początkujących.

Dowodem na to jest choćby konkurs, o którym piszemy obok,
a także sukces 11–letniej Karoliny Glenc w wojewódzkim kon-
kursie plastycznym „Architektura mojego krajobrazu” w Czę-
stochowie. Za wykonaną olejnymi pastelami pracę Karoli-
na zdobyła I nagrodę i... przenośny telewizor.  Sukces tym
większy, że w konkursie wzięło udział aż 340 prac nadesłanych
z całego woje-
wództwa śląskie-
go. Karolina,
uczennica SP 2,
jest wszechstron-
nie utalentowana
artystycznie. Od
trzech lat uczęsz-
cza na zajęcia pla-
styczne dla dzieci
p r o w a d z o n e
w Rybnickim
Centrum Kultu-
ry przez Barbarę
Rak, jest również
uczennicą IV kla-
sy szkoły muzycz-
nej w klasie forte-
pianu.

(r)

Sukces Karoliny

Laureatka
i jej praca...

Zdj.: arch. pryw.
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• Izba Przemysłowo–Handlowa ROP na majów-
kę „Przy ognisku” (28 maja).

• Centrum Sztuk Wschodu na I Mistrzostwa
Górnośląskiej Szkoły Sztuk Walk (29 maja).

• Przedszkole nr 43 na obchody jubileuszu 20 –
lecia placówki (4 czerwca).

• Agencja reklamowa z Żor na finał regionalnych
wyborów miss polski 2004 (5 czerwca).

• Rybnickie Centrum Kultury na koncert orga-
nowy w wykonaniu uczniów klasy organów PSM
II Stopnia (6 czerwca).

• Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskie-
go nr 49 w Rybniku na zawody z okazji Dnia
Dziecka (6 czerwca).

• Dom Kultury Chwałowice na spotkanie z grupą
podróżniczą „Antarctica” (17 czerwca) – więcej
w następnym numerze oraz na Wieczór Sztuk
(25 czerwca).

• Stowarzyszenie Zabytkowa Kopalnia „Igna-
cy” i Towarzystwo Miłośników Kolei Wąsko-
torowej w Rudach na „Święto Pary”, w tym se-
sję „Możliwości zachowania i wykorzystania zabyt-
ków techniki w woj. śląskim” (18–19 czerwca).

• TK „Kuźnia” – Klub Energetyka na zakończe-
nie sezonu teatralno–kabaretowego (18 czerwca).

• Dom Kultury Niewiadom, Zarząd Okręgu
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Urząd
Miasta na zjazd śpiewaków okręgu rybnickiego
(19 czerwca).

• Gimnazjum nr 2 na II Wieczór Poliglotów
„Z językiem angielskim i francuskim przez wie-
ki...” (21 czerwca).

• Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób
Chorych Psychicznie na I Wielki Piknik dla osób
z problemami zdrowia psychicznego (22 czerwca).

• Społeczne Ognisko Muzyczne na koncert ab-
solwentów kończący rok szkolny (24 czerwca).

• Rybnickie Stowarzyszenie Jazz Club Mimo-
za w Rybniku na koncert zespołu Levan-
dek&Friends (25 czerwca).

• Rybnicki Klub Uniwersytetu III Wieku na
uroczyste zakończenie II roku akademickiego
(29 czerwca).

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

 Jego celem było rozbudzenie wyobraźni i edu-
kacja plastyczna dzieci, a zarazem plastyczna in-
terpretacja piękna Małej Ojczyzny czyli Rybni-
ka i okolic. Na otwarty konkurs nadeszło ponad

70 prac, które oceniono według kryteriów wie-
kowych. Dominowały pastele, zaś najchętniej ry-
sowanym i malowanym obiektem była bazylika
św. Antoniego. Wśród najmłodszych dzieci naj-
wyżej oceniono pracę Natalii Wójcik, w grupie
do lat 10 – Krzysztofa Rzymanka, zaś wśród
najstarszych uczestników do lat 15 – zwyciężył
Kamil Szulc.

(r)

Od września br. w Społecznym Ognisku
Muzycznym, którego siedziba znajduje się
przy Placu Wolności 7, wprowadzone zostaną
zajęcia z tzw. logorytmiki dla dzieci niesły-
szących i niedosłyszących. Nowością będzie
również nauka śpiewu solowego. Dotąd w Ogni-
sku można było podjąć indywidualną naukę gry
na wybranym instrumencie, uczestniczyć w zbio-
rowych zajęciach umuzykalniających oraz rytmicz-
no–ruchowych, a także zostać członkiem różnych
zespołów muzycznych. Nauka jest prowadzona
w różnych kategoriach wiekowych, również dla do-
rosłych. SOM prowadzi też zajęcia z rytmiki
w przedszkolach. Filie SOM znajdują się w kilku
szkołach podstawowych w rybnickich dzielnicach.

Zapisy do SOM trwają. Kontakt: tel. 42 28 660,
www.rybnik.pl/ognisko_muzyczne.

Wzięło w nim udział 43 przedszkolnych zespo-
łów z Rybnika i Żor o wdzięcznych nazwach np.
„Tubisie” (P 9) i „Iskierki” (P 16 – Żory). I to
właśnie te dwa zespoły zdobyły dwa I miejsca w ka-
tegorii taniec; III miejsce zajęły „Szkraby” z P 17,

zaś wyróżnienie
„Biedronki” z P 22
w Gotartowicach.
W kat. piosenka
z układem tanecz-
nym, z rybnickich
grup najlepsze oka-
zały się „Małolaty”
z P 36, wyróżniono
zaś „Wesołą Gro-
madkę” z P 41.

Małych arty-
stów wcale nie
przeraziła wielka
scena, a ich talen-
ty i determinację
o b s e r w o w a ł a
pełna sala –
również rodzi-
ców.

(r)

Laureaci „wiosennego” konkursu.                                                                                                               Zdj.: r

Roztańczone Pantofelki...
...to nazwa II Przeglądu

Przedszkolnych Grup Muzyczno–
Rytmicznych organizowanego wspólnie
prze Dom Kultury w Boguszowicach
i Społeczne Ognisko Muzyczne
w Rybniku.

Rybnik a... wiosna
Imponujący plon przyniósł

zorganizowany przez Powiatową
i Miejską Bibliotekę Publiczną konkurs
plastyczny dla dzieci pod hasłem
„Rybnicka wiosna plastyczna”.

Grupa pięciolatków z Pszowa w programie „Jabłuszko i gruszka”.
Zdj.: arch. DK w Boguszowicach

Logorytmika w SOMLogorytmika w SOMLogorytmika w SOMLogorytmika w SOMLogorytmika w SOM



Nr 6–7/396–397; czerwiec–lipiec 200438

St
ro

ny
 s

po
rt

ow
e 

re
da

gu
je

 M
ar

ci
n 

T
ro

sz
ka

 Już po raz dziesiąty Szkolny Związek Sportowy w Rybniku,
Urząd Miasta Rybnika i MOSiR Rybnik byli organizatorami
Igrzysk Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Przez trzy dni na spor-
towych obiektach MOSiR–u uczniowie rybnickich podstawówek i gim-
nazjów rywalizowali ze sobą w turniejach koszykówki dziewcząt i chłop-
ców, siatkówki dziewcząt i chłopców, piłki nożnej, a także w pływaniu,
szachach i lekkoatletyce. Do klasyfikacji generalnej Igrzysk punktowa-
nych było 8 najlepszych miejsc w poszczególnych dyscyplinach,
a za każdy punkt szkoła otrzyma 25 zł na zakup sprzętu sportowego.

W klasyfikacji szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa
nr 34, która zdobyła 47,5 pkt. Reprezentanci tej szkoły zwyciężyli w turnie-
ju koszykówki dziewcząt, a w pływaniu i w szachach zajęli drugie miejsce.
Druga była Szkoła Podstawowa nr 18 – 38 punktów (1 miejsce w lekko-
atletyce, drugie miejsce w koszykówce chłopców), a trzecia Szkoła
Podstawowa nr 11 – 34 punkty (1 miejsce w szachach).

W klasyfikacji gimnazjów zwyciężyło Gimnazjum nr 1, które zdobyło
88 punktów. Uczniowie tej szkoły zwyciężyli w szachach, lekkiej atletyce.
Drugie było Gimnazjum nr 2 z dorobkiem 70 pkt punktów (pierwsze miej-
sce w turniejach koszykówki dziewcząt i chłopców, w pływaniu). Na trzecim
miejscu uplasowało się Gimnazjum nr 8 z dorobkiem 33 punktów. Ucznio-
wie tej szkoły zwyciężyli w turniejach siatkówki dziewcząt i chłopców. Pierw-
sze trzy zespoły w grach zespołowych oraz trzech najlepszych zawodników

Żużlowcy RKM–u Rybnik od dwóch zwycięstw rozpoczęli rundę
rewanżową I fazy rozgrywek żużlowej ekstraligi. Na własnym torze naj-
pierw pokonali wciąż aktualnych mistrzów Polski zespół Apatora Toruń
47:43, a kilka dni później 51:39 zwyciężyli Polonię Bydgoszcz. Dzięki tym

dwóm zwycięstwom rybniczanie opu-
ścili ostatnie miejsce w tabeli, które
teraz zajmuje zespół z Zielonej Góry.

Zmiany na lepsze w rybnickim klu-
bie być może zapoczątkowane zosta-
ły przez zmianę trenera. Po rezygna-
cji Romualda Łosia opiekę trenerską
nad zespołem przejął Czesław
Czernicki (na zdj.). Przed tym do-
świadczonym trenerem, słynącym
z konsekwencji i żelaznej dyscypliny,
postawiono jeden cel – utrzymanie
zespołu w ekstralidze. Dobrą passę
rybnickich żużlowców przerwała,

niestety, porażka 32:58 w meczu z Włókniarzem Częstochowa.
Poza wydarzeniami ligowymi, warty odnotowania jest awans dwójki ryb-

nickich juniorów: Łukasza Romanka i Marka Szczyrby do finału Mło-
dzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski, a także dobry występ
rybnickich żużlowców podczas XXI Memoriału red. Jana Ciszewskie-
go. Turniej, który odbył się na rybnickim torze zakończył się zwycięstwem
Leigh Adamsa z Australii, który w biegu finałowym pokonał Tomasza
Golloba, Sebastina Ułamka i Rafała Dobruckiego. Na kolejnych miejscach
silnie obsadzonego turnieju znaleźli się rybniczanie: Rafał Szombierski,
Roman Chromik i Mariusz Staszewski. Tylko raz w roku, w dniu roz-
grywania memoriałowego turnieju, Polskie Radio Katowice wyróżnia
medalem poświęconym pamięci redaktora Jana Ciszewskiego ludzi w spo-
sób szczególny zasłużonych dla sportu żużlowego. W tym roku medal ten
otrzymali Piotr Pyszny i Henryk Żyto.

Na obiektach MOSiR w Tychach odbyły się Letnie Mistrzostwa Śląska
w ratownictwie wodnym. Oddział Rejonowy WOPR Rybnik zajął  II miejsce,
występując w składzie: Anna Byczek, Agnieszka Bieniak, Magda Skibska
i Katarzyna Dziedzic, Robert Androsz, Rafał Karwot, i Patryk Marsza-
łek. W klasyfikacji indywidualnej wśród mężczyzn na 2 miejscu uplasował się
R. Androsz, natomiast wśród kobiet druga była A. Byczek, a szósta A. Bieniak.

Rybniccy ratownicy: Robert Androsz, Damian Wiśniewski, Anna Byczek
i Magda Skibska zostali powołani do Kadry Śląska na Mistrzostwa Polski w Kę-
dzierzynie Koźlu. Trenerem naszej kadry jest Sławomir Walento.

W zespole Szkół Ekonomiczno–Usługowych w Rybniku odbyła się gala sza-
chowa, na którą złożyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski przedszkola-
ków oraz Międzynarodowe Mistrzostwa Polski nauczycieli w szachach szyb-
kich. Organizatorami turniejów byli Zarząd oddziału ZNP w Rybniku i klub sportowy
MKSz Rybnik. W turnieju nauczycieli wystąpiło 56 zawodników, w tym 8 kobiet.
W pierwszej dziesiątce uplasował się jeden reprezentant  Rybnika – Maksymilian
Piecowski, który zajął 6 miejsce. W turnieju kobiet Halina Fojcik z Rybnika zajęła
III miejsce. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali wartościowe nagrody rzeczo-
we oraz dyplomy, trzej najlepsi gracze medale oraz puchary.

W czasie uroczystości otwarcia turnieju starostwa Powiatu Rybnickiego
Damian Mrowiec okazałymi pucharami uhonorował trzech rybnickich działa-
czy szachowych: Halinę Fojcik, Jana Heliosza i Piotra Bobrowskiego.

W turnieju przedszkolaków, w którym walczyło prawie 200 najmłodszych adep-
taów szachów, rybniczanka Joanna Dzierżęga, reprezentujaca MUKS Smerfy
Rybnik była trzecia wśród dziewcząt, a pierwszą dziesiątkę turnieju zamknęła
inna reprezentantka Smerfów Agata Jonderko. Najlepszy w tym turnieju chłop-
ców rybniczanin Paweł Mandrysz został sklasyfikowany na 20 miejscu.

W Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku miała miejsce wystawa
modeli kolejowych i pamiątek związanych z kolejnictwem. Na wy-
stawie, prywatni kolekcjonerzy zaprezentowali modele lokomotyw, wa-
gonów, tramwajów, były także budowle kolejowe, robocze rozkłady jaz-
dy, kasowniki oraz kolejowe lampy.

Dwa siatkarskie duety TS Volley Rybnik wystąpią w półfinałach mi-
strzostw Polski w siatkówce plażowej. Para kadetów, Michał Potera i Ar-
kadiusz Woźniak, w finałach mistrzostw Śląska, które rozegrane zostały w
Rybniku, zajęła 3 miejsce, pokonując w decydującym spotkaniu duet z Rafako
Racibórz 2:0 (21:15, 21:16). Startujący w kategorii juniorów drugi rybnicki duet
Mariusz Prudel – Grzegorz Jaruga, w turnieju finałowym mistrzostw Śląska
zajął drugie miejsce. W meczu finałowym rybniczanie ulegli parze z Dąbrowy
Górniczej 0:2 (11:21, 19:21).

Trzy pierwsze drużyny turnieju koszkówki dziewcząt szkół podstawowych: SP 34 (1 m.),
SP 37 (2 m.) i SP 29 (3 m.).

Zmiany na lepsze?Zmiany na lepsze?Zmiany na lepsze?Zmiany na lepsze?Zmiany na lepsze?

w konkurencjach indywidualnych otrzymało medale, pamiątkowe dyplomy,
a najlepsi – puchary.

Natomiast trzem najlepszym szkołom podstawowym i gimnazjom okazałe pu-
chary wręczył prezydent Adam Fudali podczas otwarcia II Olimpijskiego
Pikniku Rodzinnego.

Jubileuszowe igrzyskaJubileuszowe igrzyskaJubileuszowe igrzyskaJubileuszowe igrzyskaJubileuszowe igrzyska

Dwa duety w półfinaleDwa duety w półfinaleDwa duety w półfinaleDwa duety w półfinaleDwa duety w półfinale

Przedszkolaki z nauczycielamiPrzedszkolaki z nauczycielamiPrzedszkolaki z nauczycielamiPrzedszkolaki z nauczycielamiPrzedszkolaki z nauczycielami

Ratownicy na podiumRatownicy na podiumRatownicy na podiumRatownicy na podiumRatownicy na podium

Stoi na stacji lokomotywaStoi na stacji lokomotywaStoi na stacji lokomotywaStoi na stacji lokomotywaStoi na stacji lokomotywa
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„Sadzenie ziemniaków”, bieg z piłką lekarską, tor przeszkód, sztafeta
wahadłowa i toczenie piłki w tunelu – oto konkurencje I Mini Olimpiady
Sportowej dla 6–latków, zorganizowanej w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 35 w Chwałowicach, a przygotowanej przez Przedszkole nr
36. Pod hasłem „Być sprawnym fizycznie od najmłodszych lat i poko-
chać sport” wystartowało, po wcześniej wygranych eliminacjach, 5 przed-
szkolnych drużyn ( P 7,11,13, 36,43), po 10 dziesięć maluchów w każdej.
Zawodom towarzyszyły występy przedszkolnych zespołów tanecznych i te-
matyczna wystawa prac plastycznych, a powagi dodała obecność przedsta-
wicieli miasta oraz Klubu Olimpijczyka „Sokolnia”. Zwycięzcami zostali
gospodarze, czyli Przedszkole nr 36.

Może takie inicjatywy spowodują, że w przyszłości mniej rybniczan bę-
dzie siedziało przed telewizorami, a więcej spotkamy na rowerowych tra-
sach, basenach, boiskach i kortach.

W ostatni weekend maja w Chwałęcicach odbyły się Regaty NIVEA
Błękitne Żagle, w których wystartowało 68 zawodników z uczniow-
skich klubów sportowych z całej Polski. W czasie wyścigów na wodzie,
na lądzie funkcjonowało miasteczko „Nivea Błękitne Żagle dzieciom”, gdzie
najmłodsi mogli sprawdzić się w zabawach sprawnościowych. Każdy uczest-
nik musiał zaliczyć 5 konkurencji, a wszyscy biorący w nich udział otrzymy-
wali nagrody.

Odbył się także koncert „Rejs po Błękitną Przygodę”, w czasie którego
zebrane pod sceną dzieci śpiewały razem z zespołem „Zejman i Garkunpel”
szanty. Stałym elementem tego koncertu jest chrzest najmłodszych żeglarzy
przez Neptuna i Prozerpinę. Odbył się także wyścig oldbojów, w którym
na Optymistach pożyczonych od dzieci, ścigali się ich trenerzy i rodzice. Wy-
ścig ten wygrał Grzegorz Koczor trener UKS „Kuźnia” w Rybniku. W wy-
ścigu o Błękitną Wstęgę Zalewu Rybnickiego zwyciężył Wojtek Koczor
(UKS „Kuźnia” Rybnik), druga była Justyna Kalinowska z Warszawy,
a trzeci Paweł Bartoniek (UKS „Kuźnia” Rybnik). W całych regatach Woj-
tek Koczor i Nikola Ojcowicz (oboje UKS „Kuźnia” Rybnik) zostali sklasy-
fikowani na 3 miejscach.

Nivea Błękitne Żagle to ogólnopolska akcja skierowana do najmłodszych
żeglarzy. Celem programu jest promowanie żeglarstwa jako sposobu na
wspólny oraz aktywny wypoczynek dzieci i ich rodzin. Projekt ten reali-
zowanu jest już 3 rok, a w tym roku programem objęto 360 dzieci

Trzy drużyny reprezentujące Rybnicką Amatorską Ligę Piłki Siat-
kowej wzięły udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej
w niemieckim mieście Weissenburg.

Pierwsze miejsce, przegrywając w sumie tylko jednego seta i to z fawory-
zowaną drużyną gospodarzy, zdobyła drużyna Beer Team Rybnik, drugie
miejsce wywalczyła Żelazna Rybnik, pokonując w bezpośrednim pojedynku
TSV 1860 Weissenburg. W zgodnej opinii licznie zgromadzonej publiczno-
ści, był to najlepszy mecz turnieju, którego losy ważyły się do ostatnich pi-
łek. Bardzo dobrze spisała się również drużyna Smyq Team, która wywal-
czyła czwarte miejsce.

 Równolegle w Weissenburgu rozgrywano turniej dziewcząt, w którym
świetnie spisały się dziewczyny z TS Volley, przegrywając w całym turnieju
tylko z jedną (i to II–ligową) drużyną.

W Rybniku odbył  się jeden z dwóch turniejów finałowych  XXXV Indy-
widualnych Mistrzostw Polski Niesłyszących w szachach na rok 2004.

Organizatorem mistrzostw był Śląski Klub Sportowy Niesłyszących „Ryb-
nik”, na zlecenie Polskiego Związku Sportowego Głuchych. W mistrzostwach
wystartowało 8 kobiet i 20 mężczyzn, zaś turniej finałowy  poprzedziły elimi-
nacje regionalne rozegrane w Warszawie. Rybniczanie P. Walczak
i M. Ćwiek zajęli odpowiednio II i III miejsce, wygrał J. Strzelecki z Warszawy.

Po raz drugi z rzędu drużyna K&K Rybnik Szkolna zdobyła tytuł
mistrza Śląska w koszykówce amatorów.

Do rozegranego w Rybniku turnieju finałowego awansowały cztery ze-
społy, a wśród nich dwie rybnickie drużyny – Jawor i K&K Szkolna. Los
chciał, że oba zespoły spotkały się ze sobą w meczu, którego stawką był
awans do wielkiego finału. Lepsi okazali się zawodnicy K&K, pokonując
Jawor 84:75. W finale rybniczanie pokonali po dogrywce AS Figlo z Wodzi-
sławia Śl. 96:93 i obronili wywalczony w tamtym roku tytuł mistrzowski.
Najlepszym zawodnikiem mistrzostw jednogłośnie został wybrany
Przemysław Bednarek z K&K.

Celem programu Nivea Błękitne Żagle jest promowanie żeglarstwa jako sposobu na
aktywny wypoczynek.

z uczniowskich klubów sportowych. Klubom tym  zostaną przekazane środki
finansowe oraz pakiety sponsorskie, dzięki którym dzieci będą mogły szko-
lić się na łódkach klasy Optymist oraz wyjeżdżać na regaty i obozy żeglar-
skie. W ramach programu organizowany jest cykl imprez żeglarskich dla
dzieci i ich rodzin. Regaty mają charakter festynów rodzinnych, otwartych
dla publiczności.

Nivea Błękitne ŻagleNivea Błękitne ŻagleNivea Błękitne ŻagleNivea Błękitne ŻagleNivea Błękitne Żagle

Olimpiada przedszkolakówOlimpiada przedszkolakówOlimpiada przedszkolakówOlimpiada przedszkolakówOlimpiada przedszkolaków

Tytuł obronionyTytuł obronionyTytuł obronionyTytuł obronionyTytuł obroniony

Niesłyszący nad szachownicąNiesłyszący nad szachownicąNiesłyszący nad szachownicąNiesłyszący nad szachownicąNiesłyszący nad szachownicą

Amatorzy za granicąAmatorzy za granicąAmatorzy za granicąAmatorzy za granicąAmatorzy za granicą

Zwycięzcy – dzieci z Przedszkola nr 36 wraz z dyrektor Teresą Sznajder oraz
Adamem Bezegiem, prezesem Klubu Olimpijczyka „Sokolnia” i radnym Andrzejem
Wojaczkiem (z lewej).

Troje młodych rybniczan, członków Jastrzębskiego Centrum Spor-
tów Walki „Keiko” odniosło sukces w zawodach Pucharu Polski
w Taekwon–do.

Katarzyna Stankiewicz w kategorii seniorskiej zdobyła I miejsce w for-
mule semi–contact w kat. do 175 cm, zwyciężyła też w formule light–con-
tact do 57 kg. Kadet Abraham Szendzielorz zwyciężył w formule light–
contact w kategorii do 60 kg, zaś młodzik Deniz Akar był drugi w „ukła-
dzie kata”.

Rybniczanie w Taekwon–doRybniczanie w Taekwon–doRybniczanie w Taekwon–doRybniczanie w Taekwon–doRybniczanie w Taekwon–do
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UCHWAŁA  NR  321/XXI/2004 RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia  19 maja 2004 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń
w   przedszkolach prowadzonych przez miasto

Działając na podstawie:
– art.  14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr

67 z 1996 r. poz. 329 z późniejszymi zmianami)
– art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U.Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn.zmianami)
na wniosek Prezydenta Miasta  po zaopiniowaniu

przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu
Rada Miasta Rybnika uchwala:

§ 1.
1. Ustalić na rok szkolny 2004/2005 następujące wysokości miesięcznych

opłat stałych za przygotowanie posiłków w przedszkolach prowadzonych
przez miasto:
– przy  korzystaniu ze śniadania – 15,00 zł (netto)
– przy  korzystaniu  z obiadu – 50,00 zł (netto)
– przy  korzystaniu  z podwieczorku – 10,00 zł (netto)

2. Opłata, o której mowa ust. 1 stanowi część kosztów przygotowania posił-
ków i nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przed-
szkolu. Uiszczana jest z dołu łacznie z należnością za koszt posiłków.

§ 2.
Opłaty stanowią przychód zakładu budżetowego.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 września 2004 r, po uprzednim ogło-

szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 4.

Treść uchwały podać do publicznej wiadomości przez wydrukowanie jej
w „Gazecie Rybnickiej”.

Uchwała Nr 323/XXI/2004 Rady Miasta Rybnika
z dnia z 19 maja 2004 r.

w sprawie wyłączenia z prac planistycznych do odrębnego
uchwalenia fragmentów miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenów śródmieścia miasta Rybnika wraz z otoczeniem
– zaskarżonych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
i art. 15 ust. 1 w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późniejszą zmianą).

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika po zaopiniowaniu
przez Komisję Gospodarki Przestrzennej,
Działalności Gospodarczej i Komunikacji

Rada Miasta Rybnika uchwala:
§ 1

1. Wyłączyć z prac planistycznych do odrębnego uchwalenia fragmenty miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów śródmieścia
miasta Rybnika wraz z otoczeniem    w rejonach:

a) ulicy Wierzbowej – fragmenty działek nr 2738/229, 2737/229, 3546/228,
3574/229, 3575/229, 3579/229,

b) ulicy Kotucza i Rudzkiej – działki nr 1716/156, 1717/156, 1718/156,
1719/156, 1720/156, 1721/156, 1812/236, 1815/236.

2. Granice terenów objętych uchwałą określono na mapie sytuacyjno-wysoko-
ściowej w skali 1:2000, która jest załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Dalsze prace projektowe będą prowadzone zgodnie z Uchwałą

Nr 492/XXI/2000 r. Rady Miasta Rybnika z dnia 16.10.2000 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów Śródmieścia Miasta Rybnika wraz z otoczeniem.

 § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu

w Gazecie Rybnickiej oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Zbiórka zużytych baterii jest prowadzona w następujących gimnazjach:
G1 – ul. Cmentarna 1, G 2 – ul. Grunwaldzka 18, G 3 – ul. Śląska 18a,G 4
– ul. Rybacka 55, G 5 – ul. Żurawia 7, G 7 – ul. Sztolniowa 29b, G 9
– ul. Rymera 24, G 10 – ul. K. Miarki 64, G 11 – ul. Górnośląska 108.

Przeterminowane leki zbierane są w następujących aptekach:
„Pod Lwem”, Plac Wolności 15, „Apotheca Pacis”, ul. Broniewskiego 23,
„Wyzwolenia”, ul. Wyzwolenia 37.

Zwierzęta niebezpieczne lub agresywne, podlegające ograniczeniom
swobodnego przetrzymywania w gospodarstwie domowym (płazy, gady,
ptaki lub ssaki), na które nie ma dokumentu stwierdzającego legalność
pochodzenia lub zezwolenia ministra środowiska, podlegają rejestracji
do dnia 31 października 2004 r. (Art. 149 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody – Dz.U. Nr 92, Poz. 880 z 2004 r. oraz przepi-
sy unijne).

Celem zarejestrowania w/w zwierząt należy zgłosić się do Urzędu Mia-
sta Rybnika, Wydział Ekologii – Referat Rolnictwa i Leśnictwa
(pok. 012 na parterze).

Już po raz czternasty Prezydent Miasta Rybnika ogłasza konkurs
pod hasłem „O ładniejszy Rybnik”.

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców, administratorów mieszkań
spółdzielczych, zakładowych i komunalnych oraz użytkowników placówek
handlowych i innych budynków użyteczności publicznej do dbania o posesje
i przyczynianie się w ten sposób do upiększania miasta. Oceniane będą obiekty
w czterech kategoriach:
• Najładniej zagospodarowany teren wokół budynków prywatnych.
• Najlepiej urządzony i utrzymany teren wokół budynków mieszkalnych,

wielorodzinnych w ramach administracji spółdzielczej, zakładowej i ko-
munalnej.

• Najładniej urządzone otoczenie pawilonów handlowych i innych obiek-
tów użyteczności publicznej.

• Najlepiej zadbana dzielnica miasta (kategoria wprowadzona po raz pierw-
szy, dotyczy obszaru dzielnicy zabudowanego co najmniej dziesięcioma
budynkami mieszkalnymi).
Przeglądu zgłoszonych obiektów komisja konkursowa będzie do-

konywała od 15 lipca do 31 sierpnia br.
Pisemne zgłoszenia do konkursu przyjmuje Wydział Ekologii Urzę-

du Miasta do 14 lipca br. Regulamin konkursu oraz szczegóły – Wy-
dział Ekologii UM; tel. 42 23 011.

MONITOR  MIEJSKIMONITOR  MIEJSKI
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Przeterminowane leki i zużyte bateriePrzeterminowane leki i zużyte bateriePrzeterminowane leki i zużyte bateriePrzeterminowane leki i zużyte bateriePrzeterminowane leki i zużyte baterie

W trakcie „Popołudnia z dzielnicami” pełnomocnik prezydenta miasta
ds. realizacji projektu ISPA Janusz Koper, zapoznał szefów zarządów
rybnickich dzielnic z postępem prac przy budowie kanalizacji, a także z proble-
mami, jakie pojawiają się w trakcie. — Należy wciąż informować mieszkańców
dzielnic o konieczności przyłączania się do kanalizacji — przekonywał J. Koper.

Gościem spotkania był też nowy komendant rybnickiej policji Zbigniew
Głowacki, który mówił o pierwszych sukcesach związanych m.in. z ujęciem
sprawców rozbojów w Chwałowicach. Dla niektórych szefów RD nie było
to pierwsze spotkanie z Z. Głowackim. Komendant uczestniczył już w kilku
spotkaniach w dzielnicach i jak zapowiada będzie gościem następnych.
Wszystko po to, by poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i zmniejszyć ilość
przestępstw, m.in. kradzieży samochodów i kradzieży kieszonkowych.
Z. Głowacki stawia na prewencję, chwali „inicjatywy oddolne” i współpracę
z lokalnymi społecznościami.                                                                       (S)

Konkurs „O ładniejszy Rybnik”

Rejestracja zwierzątRejestracja zwierzątRejestracja zwierzątRejestracja zwierzątRejestracja zwierząt

c.d. ze strony 11.
Z dzielnicami po południuZ dzielnicami po południuZ dzielnicami po południuZ dzielnicami po południuZ dzielnicami po południu
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Szczegółowych informacji udziela czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00
Punkt Informacji Miejskiej w Rybniku z siedzibą na Placu Wolności

tel. 42–29–400, e–mail: inforybnik@um.rybnik.pl lub rybnik@um.rybnik.pl
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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 16 sierpnia 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 Książki

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 5/2004 –
„RACA”. Nagrody, dwa bony towarowe, po 50 zł
każdy otrzymują: JANINA FILIŃSKA i AUGU-
STYN MAJER.

Klub Międzynarodowej Prasy i Książki,Klub Międzynarodowej Prasy i Książki,Klub Międzynarodowej Prasy i Książki,Klub Międzynarodowej Prasy i Książki,Klub Międzynarodowej Prasy i Książki,
Rybnik, ul. Sobieskiego 18, tel. 42 38 703Rybnik, ul. Sobieskiego 18, tel. 42 38 703Rybnik, ul. Sobieskiego 18, tel. 42 38 703Rybnik, ul. Sobieskiego 18, tel. 42 38 703Rybnik, ul. Sobieskiego 18, tel. 42 38 703

John Hopkins, Shrek:
zielona strona ekranu.
Wyd. Focus, Warszawa
2004.

Książka – album dla za-
gorzałych fanów filmu, któ-

rzy po jego obejrzeniu nie mogą się rozstać z zie-
lonymi bohaterami. Znajdziemy tu wszystko: ge-
nezę filmu, wyznania jego twórców, tajemnice
trójwymiarowej komputerowej animacji i ludzi,
którzy ją tworzyli, bliskie spotkania ze wszystki-
mi bohaterami, dziesiątki kolorowych ilustracji
i wiele ciekawostek od „filmowej kuchni”.

•   •   •
Maria Nurowska, Mój

przyjaciel zdrajca. Wyd.
Jacek Santorski. Warsza-
wa 2004.

Przetworzona literacko
historia dramatycznej decy-
zji Ryszarda Kuklińskiego.
Po wysłuchaniu jego wyznań
pisarka obiecała, że książka
zostanie wydana dopiero po
śmierci bohatera. Nie czeka-
ła długo... Bohater czy zdrajca? Może ta lektura
pomoże odpowiedzieć na zadane pytanie.

Hity na lato!Hity na lato!
Książka telefoniczna

„Wandrusa” 2004.
Wbrew swojsko brzmiącej

nazwie, Biuro Turystyki Ak-
tywnej „Wandrus” ma war-
szawski adres... Pismo jest nie-
zastąpionym przewodnikiem
dla wszelkiej maści wodnia-
ków. Znajdą tu adresy inter-
netowe, pocztowe i telefony
setek firm, instytucji, placówek
handlowych, a nawet restauracji mających jakikol-
wiek związek z żeglarstwem, kajakarstwem, jachtin-
giem motorowym, narciarstwem wodnym, nurkowa-
niem i wędkarstwem czyli ze wszystkimi dziedzina-
mi sportu i rekreacji, gdzie niezbędny jest wodny
akwen. Warto przed wakacjami do niego sięgnąć.

•   •   •
CD Nâdiya. Sony Music

Polska.
Egzotyczna uroda i egzo-

tyczne dla nas folkowe rytmy,
przywodzące na myśl wakacje
w krajach Magrebu. Ale
wszystko w bardzo współcze-

snym hip – hopowym brzmieniu. A do tego po francu-
sku... Wakacji przy takiej muzyce się nie zapomina!

Podziękowania za dobre przygotowanie festiwa-
lu otrzymali dyrektor festiwalu Marian Wolny
oraz instytucje zaangażowane w jego organizację:
Urząd Miasta, Dom Kultury w Niedobczycach,
ZG PZChiO oraz  Rybnickie Centrum Kultury,
MOD „Rybnik” i Regionalny Ośrodek Kultury
w Katowicach. Festiwal został zorganizowany
z pomocą środków finansowych Ministerstwa Kul-
tury i urzędu marszałkowskiego.

W ciągu trzech dni orkiestry wzięły udział

w wielu plenerowych koncertach nie tylko w cen-
trum Rybnik, ale i w Chwałowicach, a także w in-
nych miastach Śląska: Mysłowicach, Łaziskach
i Dąbrowie Górniczej. Najlepiej jednak orkiestry
czuły się w Niedobczycach, gdzie w parkowej muszli
koncertowej miał miejsce prawdziwy muzyczny ma-
raton w piknikowo – biesiadnej formule. Zapre-
zentowała się tam większość festiwalowych orkiestr,
a dodatkowo peruwiańsko – kubańsko – brazylij-
ski „Coco Band”, znany z majowego Pikniku Mu-
zycznego. W kolejny wieczór do orkiestrowego to-
warzystwa dołączył świetny 19-osobowy big–band
z Dorsten, który przyjechał na obchody jubileuszu

10–lecia partnerstwa naszych miast. Atmosfera ple-
nerowych koncertów tak się niemieckim muzykom
spodobała, że zapowiedzieli przyjazd w roku przy-
szłym. A jak nam powiedział M.Wolny, będą oni
mogli wziąć również udział w konkursie, gdyż nieco
zmodyfikowany zostanie regulamin festiwalu. Ge-
neralnie orkiestry dęte zostaną podzielone na pro-
fesjonalne i „mniej profesjonalne” i stworzona zo-
stanie nowa kategoria – big–bandy, dixielandy itp.
Zostanie również uatrakcyjnione otwarcie festiwa-
lu na Rynku – orkiestry zaprezentują się w bogat-
szym repertuarze oraz w mustrze paradnej. Czeka-
my zatem do następnej edycji „Złotej Liry”...     (r)

c.d. ze strony 17.

Puchar dla Litwinów
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Zarząd Zieleni Miejskiej w RybnikuZarząd Zieleni Miejskiej w RybnikuZarząd Zieleni Miejskiej w RybnikuZarząd Zieleni Miejskiej w RybnikuZarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

oferuje następujące usługi:
• • • • • wynajęcie karawanu • całodobowy przewóz zwłok •     szeroki asortyment trumien
• • • • • kosmetykę, ubranie i przechowywanie zwłok w chłodni – I  doba bezpatnie
• • • • • wynajęcie kaplicy do pogrzebu zzzzz możliwością odprawienia mszy św. możliwością odprawienia mszy św. możliwością odprawienia mszy św. możliwością odprawienia mszy św. możliwością odprawienia mszy św.
• • • • • usługi cmentarne • • • • • zamówienie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów
••••• możliwość załatwienia orkiestry • • • • • wynajęcie autobusu • • • • • umieszczanie
    urny z prochami zmarych w kolumbarium na terenie cmentarza
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Dział Usług PogrzebowychDział Usług PogrzebowychDział Usług PogrzebowychDział Usług PogrzebowychDział Usług Pogrzebowych
ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny,  tel. 42 28 991
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DRUK:

43–190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 1
tel. 326 20 90

www.tolek.com.pl

Letnie miesiące to okres wypoczynku, niestety, to także czas, kiedy na-
rażeni jesteśmy na typowe dla okresu wakacyjnego niebezpieczeństwa.
W każde wakacje na terenie Rybnika rośnie liczba pokrzywdzonych
w wyniku kradzieży rowerów, włamań do samochodów zaparkowanych
w rejonie kąpielisk, kradzieży pieniędzy, odzieży i dokumentów na base-
nach, włamań do mieszkań i domów, kradzieży kieszonkowych w najbar-
dziej zatłoczonych miejscach oraz pobić i rozbojów w pobliżu dyskotek.

Weźmy zatem pod uwagę rady jakich udzielają nam fachowcy
z Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

wyjazdy indywidualnewyjazdy indywidualnewyjazdy indywidualnewyjazdy indywidualnewyjazdy indywidualne
• Przed dłuższym wyjazdem dokonajmy przeglądu samochodu, upewnia-

jąc się czy mamy gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, zapasowe żarówki, fote-
liki dla dzieci oraz wszystkie potrzebne dokumenty.

• Nie opuszczajmy samochodu zostawiając kluczyki w stacyjce, nie pozo-
stawiajmy w nim wartościowych rzeczy.

• W czasie jazdy zamknijmy samochód od wewnątrz.
• Zapoznajmy się z ewentualnymi zagrożeniami występującymi w miejscu

spędzania wakacji.
• Zabezpieczmy rower używając dostępnych środków technicznych, popro-

śmy o zwrócenie uwagi na nasz pojazd nawet w trakcie krótkiej wizyty
w sklepie, punkcie usługowym.

• Wyjeżdżając do innego kraju zapoznajmy się z panującą tam tradycją
i podstawowymi przepisami prawa, podróżujmy wypoczęci – co dotyczy
przede wszystkim kierowców!

mieszkaniamieszkaniamieszkaniamieszkaniamieszkania
• Wyjeżdżając na urlop poprośmy o czuwanie nad mieszkaniem – zapala-

nie światła, opróżnianie skrzynki pocztowej – lub skorzystajmy z auto-
matycznych „symulatorów obecności”.

• Poinformujmy o terminie powrotu, wszystkie podejrzane hałasy pocho-
dzące z naszego mieszkania przed tą datą powinny być dla naszych sąsia-
dów sygnałem alarmowym.

• Na czas nieobecności złóżmy do depozytu cenne przedmioty.
• Rzeczy szczególnie cenne oznaczmy w sposób umożliwiający późniejszą iden-

tyfikację.
• Przed wyjściem sprawdźmy bardzo dokładnie wszystkie drzwi i okna.

kąpieliskakąpieliskakąpieliskakąpieliskakąpieliska
• Korzystajmy z kąpielisk strzeżonych.
• Nie wchodźmy do wody po alkoholu!!
• Nie pozostawiajmy w samochodzie cennych przedmiotów.
• Nie spuszczajmy z oka dzieci.
• Nie prośmy przygodnych znajomych o zwrócenie uwagi na nasze ubrania

podczas naszej kąpieli.
• Nie skaczmy do wody przed zbadaniem dna, co grozi urazem kręgosłupa

oraz nie wchodźmy do wody po dłuższym plażowaniu.

pola namiotowepola namiotowepola namiotowepola namiotowepola namiotowe
• Unikajmy „dzikich” pól namiotowych, nie zostawiajmy w namiocie cen-

nych przedmiotów.
• W razie pojawienia się na polu namiotowym grupy podejrzanych ludzi

zachowujących się głośno i agresywnie, a zwłaszcza jeśli są pijani, nigdy
nie interweniujmy sami – wezwijmy policję informując, jak liczna jest
grupa i czy jest uzbrojona np. w pałki czy butelki.

podróże w ramach wycieczek zorganizowanychpodróże w ramach wycieczek zorganizowanychpodróże w ramach wycieczek zorganizowanychpodróże w ramach wycieczek zorganizowanychpodróże w ramach wycieczek zorganizowanych
• Sprawdźmy rzetelność biura podróży w Polskiej Organizacji Turystycznej.
• Zwróćmy szczególną uwagę na stan techniczny pojazdu (w razie wątpli-

wości zwróćmy się do Policji o sprawdzenie pojazdu – na terenie Rybni-
ka tel. 42 95 290) oraz na kondycję i trzeźwość kierowców.

• W razie obawy w związku ze zbyt szybką jazdą kierowcy, zwróćmy się do
przewodnika.

• Sprawdźmy, czy kraj do którego jedziemy podpisał międzynarodową kon-
wencję nakładającą na hotelarzy odpowiedzialność za rzeczy pozosta-
wione w pokojach, jeśli nie – za każdym razem, gdy opuszczamy pokój
oddawajmy cenne rzeczy do depozytu hotelowego.

komunikacja publiczna (miejsca zatłoczone)komunikacja publiczna (miejsca zatłoczone)komunikacja publiczna (miejsca zatłoczone)komunikacja publiczna (miejsca zatłoczone)komunikacja publiczna (miejsca zatłoczone)
• W czasie zwiedzania zatłoczonych miejsc czy podróżowania komunikacją

publiczną zwracajmy uwagę na rzeczy, będące łatwym łupem złodziei.
• W środkach komunikacji publicznej starajmy się nie spać oraz nie przyj-

mujmy poczęstunków od nieznanych osób, bo może się w nim znajdować
środek nasenny.

miejsca rozrywkimiejsca rozrywkimiejsca rozrywkimiejsca rozrywkimiejsca rozrywki
• Będąc na dyskotece nigdy nie przyjmujmy poczęstunku od nieznajomych, do poda-

nego napoju mogły zostać dosypane różne środki np. wyłączające świadomość.
• Pamiętaj, że osoby będące pod wpływem znacznej ilości alkoholu

są łatwym łupem dla przestępców.

Jeżeli zauważysz coś niepokojącego, podejrzanie zachowujące się
osoby, przekaż tę informację niezwłocznie osobie odpowiedzialnej
za porządek (ratownik, przewodnik itp.) Powiadom o tym policję!!!,
tel. 997, na terenie Rybnika 42 95 200.

Na podstawie opracowania Sekcji Prewencji
Komendy Miejskiej Policji w Rybniku




