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1.W ramach akcji „Lato na Nowinach” ponad setka dzie-
ci spędzała czas m.in. na basenie w Stodołach...

2. ... oraz jeździła na wycieczki – na zdjęciu w skansenie
w Pszczynie.

3. W czasie tegorocznych wakacji boguszowiccy półkolo-
niści zwiedzili m.in. Olsztyn.

4. Dzieci z Niewiadomia w czasie jednej z wycieczek obej-
rzały studnię Trzech Braci w Cieszynie.

5. Dzieci z Chwałowic spędzały wakcje na półkoloniach
zorganizowanych przez Przedszkole nr 13.

Zdjęcia: organizatorzy wypoczynku
Tekst na stronach 20, 21.

Wakacyjne
wspomnienia...

1.

2.

3.

4.

5.
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Drodzy Rybniczanie!
Po raz kolejny nasze miasto otrzymało bezzwrotne pieniądze z funduszy struktu-

ralnych Unii Europejskiej. Tym razem będziemy mogli w Rybniku zrealizować trzy

projekty – o łącznej wartości ponad 12 milionów złotych – zgłoszone do realizacji

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata

2004–2006.

Na dofinansowanie rybnickich projektów inwestycyjnych otrzymaliśmy ze środ-

ków unijnych ponad 9 milionów złotych, czyli 75% ich wartości. Pozostałe 25% –

3 miliony złotych dołożymy z miejskiego budżetu.

Dotowane przedsięwzięcia realizowane będą w ramach konkretnych działań ZPORR. Dwa z nich obejmują

poprawę warunków komunikacyjnych w Rybniku i załatwione zostaną jako „modernizacja i rozbudowa regio-

nalnego układu transportowego”. Na skrzyżowaniu ulic Rudzkiej i Podmiejskiej w Orzepowicach powstanie

nowe rondo, które zdecydowanie usprawni ruch, zwłaszcza w godzinach szczytu. Jego budowa wpłynie

na poprawę bezpieczeństwa drogowego na tym odcinku drogi wojewódzkiej nr 920. Kolejne rondo powsta-

nie poprzez przebudowę skrzyżowania w rejonie ulic Raciborskej i Dworek. Jest ono bardzo istotnym punk-

tem na mapie komunikacyjnej ścisłego centrum miasta. Dzięki tej inwestycji usprawniony zostanie ruch prze-

lotowy przez centrum i skróci się czas przejazdu przez tę część Rybnika. Ponadto lepiej skomunikowany

zostanie teren, przy którym niebawem rozwinie się działalność handlowo–usługowa.

Trzeci projekt jest niespotykany w skali regionu i bardzo nowoczesny. Dotyczy on „rozwoju społeczeństwa

informacyjnego” i odnosi się do tzw. Rybnickiej Platformy Informacji Cyfrowej. Dzięki niemu powstanie

„elektroniczna karta miejska”, bezpłatne punkty dostępu do Internetu w rybnickich dzielnicach oraz „wirtualne

biuro” Urzędu Miasta. I chociaż nazwy brzmią nieco tajemniczo, gwarantuję, że działania te usprawnią funkcjo-

nowanie naszego miasta.

Elektroniczna karta miejska będzie czymś w rodzaju karty kredytowej i – po wcześniejszym jej „załadowa-

niu” określoną kwotą w ogólnodostępnych punktach – będzie można za jej pomocą płacić za przejazd autobu-

sami komunikacji miejskiej oraz różne usługi świadczone przez miasto, np. parking, wejście na basen, do kina,

itp. Ten nowoczesny „e–bilet” pozwoli na korzystanie z miejskich autobusów bez konieczności kupowania

papierowych biletów, co bez wątpienia polepszy funkcjonowanie komunikacji autobusowej i pozwoli zmniej-

szyć wydatki z budżetu miasta. Ponadto karta ta, po uregulowaniu spraw ustawowych związanych z podpisem

elektronicznym, będzie doskonałym jego nośnikiem. To z kolei pozwoli na załatwianie wielu spraw urzędo-

wych praktycznie bez opuszczania własnej dzielnicy. Wynika to z faktu, iż w różnych punktach miasta, dzięki

specjalnie zainstalowanym stanowiskom komputerowym, będzie można np. wypełnić stosowny wniosek

i przesłać go do Urzędu Miasta, korzystając właśnie z dobrodziejstw „wirtualnego biura”, które już teraz

znajduje się na miejskiej stronie internetowej www.rybnik.pl. Pilotażowe wdrożenie elektronicznego wypeł-

niania wniosków i składanie elektronicznego podpisu pozwoli na zwiększenie przejrzystości działania admini-

stracji oraz przyczyni się do uzyskiwania bieżących informacji przez klientów Urzędu Miasta o stanie realizacji

wniosków.

Jest rzeczą oczywistą, że poprawa warunków dostępu do internetu, rozwój szeroko pojętej komunikacji,

lepszy dostęp do informacji publicznej oraz publicznych e–usług przyczynia się do rozwoju społecznego

i gospodarczego. Jestem przekonany, że przyczyni się on również do rozwoju Rybnika, przede wszystkim

z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.

Z serdecznym pozdrowieniem

Adam Fudali

Prezydent Rybnika
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Pojawiły się nawet głosy (Tomasz Zejer – PiS)
(o zmianach osobowych w ugrupowaniach zasia-
dających w RM piszemy na stronie 10) o koniecz-
ności przerzucenia części porządku obrad na ko-
lejne posiedzenie lub ograniczenia czasu trwania
sesji do 8 godzin (Bronisław Drabiniok – PO).
Ostatecznie przewodniczący RM Michał Śmi-
gielski (BSR) zaapelował o większą dyscyplinę
wypowiedzi, zapowiadając egzekwowanie ograni-
czenia do 3 minut. Zgodzono się z jego propo-
zycją, by obradować najwyżej do godz. 24.00,
a sesję dokończyć dnia następnego. Na szczęście
radni „wyrobili się” do północy.

W punkcie o przyjęciu protokołu prezydent
Adam Fudali skorygował podany błędnie na po-
przedniej sesji koszt utrzymania jednego dziecka
w rodzinnym domu dziecka, wynoszący w rzeczy-
wistości 1.480 zł miesięcznie na jedno dziecko.
(Zob. też relacja z sesji RM w „GR” nr 6-7/2004).
W tradycyjnej informacji o pracach miasta prezy-
dent przedstawił m.in. efekty pracy urzędników
miejskich, którzy przejęli realizację świadczeń
rodzinnych. W kontekście znanych z mediów pro-
blemów w innych gminach, w Rybniku cała akcja
została przeprowadzona sprawnie, niemniej
z dużym nakładem sił i środków. Koszty utworze-
nia odpowiedniej komórki w UM znacznie prze-
wyższyły środki przekazane na ten cel miastu przez
wojewodę. Prezydent przekazał też informacje
o przyznaniu nagród w dziedzinie kultury, kolej-
nej edycji festiwalu Złota Lira, 10–leciu partner-
skich kontaktów z Dorsten, dzielnicowych koro-
wodach i przyznaniu naszemu miastu Honorowej
Flagi Europy. Wspomniał też o rozpoczęciu III
etapu realizacji budowy kanalizacji (więcej na str.
14,15), procedurach przetargowych, które mogą
spowolnić kolejne etapy budowy szpitala w Orze-
powicach, wakacyjnych remontach placówek
oświatowych i zaplanowanym na lato obniżeniu
jezdni ul. Mikołowskiej w Paruszowcu (o czym
piszemy na stronie 16). Poinformował też o pierw-
szym posiedzeniu górniczo – miejskiego zespołu
koordynacyjnego współpracującego na rzecz łago-
dzenia skutków górniczej eksploatacji.

Zgodnie z przewidywaniami władz samo-
rządowych, konsekwencje nowej ustawy o po-
datku VAT od towarów i usług będą jeszcze
wielokrotnie dotykać gmin. Jej niekorzystne dla
miasta zapisy mówiące, że obrotem będącym pod-
stawą opodatkowania są m. in. dotacje związane

z dostawą lub świadczeniem usług, mogą spowo-
dować, że dotacje przedmiotowe przekazywane
zakładom budżetowym będą również podlegać
opodatkowaniu podatkiem VAT. Jak powiedział
relacjonujący problem skarbnik Bogusław Pa-
szenda, spowodowałoby to obciążenie budżetu
miasta dodatkowymi zbędnymi kosztami. Sposo-
bem na ich uniknięcie jest przekształcenie zakła-
dów budżetowych w jednostki budżetowe. Przed-
stawione projekty uchwał dotyczyły przekształceń
ośrodka „Bushido” oraz Zarządu Transportu
Zbiorowego. Według stwierdzenia skarbnika, jest
to krok do tyłu, jeśli chodzi o zarządzanie, ale mia-
sta nie stać na finansowanie państwowego budże-
tu. Obie uchwały radni przyjęli jednogłośnie.

Radni, szczególnie opozycyjni, niezbyt przy-
chylnie patrzą na propozycje zmian w aktu-
alnym budżecie, szczególnie w wieloletnich
programach inwestycyjnych. Jednak finanse,
również na poziomie gminy, to dziedzina bardzo
wrażliwa i reagująca na gospodarcze perturbacje,
a tych w naszym kraju nie brakuje. Również na
czerwcowej sesji skarbnik B. Paszenda przedsta-
wił radnym propozycje zmian w tegorocznym bu-
dżecie. I tak m.in. zwiększono o niewielkie kwoty
(od 3 tys. do 10 tys.) dotacje dla kilku placówek
kultury, dokonano zmian w przychodach i wydat-
kach oświatowych zakładów budżetowych, zmia-
ny wniesiono do planu inwestycji kanalizacyjnej,
przeniesiono wydatki w Gminnym i Powiatowym
Funduszu Ochrony Środowiska. Jak powiedział
skarbnik, są to zmiany bezwzględnie konieczne i
możliwe, a zgodnie z sugestią Komisji Finansów
RM, miasto stara się ich dokonywać, szczególnie
w wieloletnich programach inwestycyjnych, jak
najrzadziej. Ponieważ brak było również potwier-
dzeń ostatecznych decyzji finansowych jeśli cho-
dzi o środki od marszałka województwa, propo-
zycje większych zmian budżetowych do wielolet-
niego programu inwestycyjnego, poza przedsta-
wionymi zmianami na realizację programu budo-
wy kanalizacji, zostaną wniesione później. Jeśli
chodzi o ISPĘ, wskazane byłoby wstrzymanie się
ze zmianami do rozstrzygnięcia podstawowych
przetargów na kolejne etapy robót. Radna Kry-
styna Stokłosa (RIO) podzieliła się wątpliwo-
ściami, czy znaczne oszczędności przy budowie
kanalizacji, co wynika z propozycji zmian, nie od-
biją się na jakości inwestycji. Jak wyjaśnił pełno-
mocnik prezydenta ds. realizacji projektu ISPA
Janusz Koper, w naszym kraju występuje ten-
dencja do zaniżania, szczególnie przez firmy pol-

skie, rozstrzygnięć przetargowych, bo firmy toczą
ostrą walkę o przetrwanie na rynku. Mimo niż-
szych cen, wygrywająca firma musi zachować re-
żim technologiczny zgodny ze specyfikacją, a wy-
egzekwowanie tego jest zadaniem inżyniera kon-
traktu oraz Biura ds. realizacji inwestycji. Wnio-
ski o przesunięcia w budżecie budowy kanalizacji
wynikają często z opóźnień wynikających z roz-
strzygnięć przetargów. To zaś się przekłada na wy-
konawstwo rzeczowe, a w rezultacie –  na póź-
niejsze terminy płatności i konieczność zmian
w WPI. Plan ten musi być zgodny z planami przed-
stawianymi przez miasto do Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i do Komisji Europej-
skiej, dlatego korekty, po akceptacji radnych, na-
leży przeprowadzać na bieżąco. J. Koper przed-
stawił postęp robót kanalizacyjnych oraz harmo-
nogram kolejnych przetargów i podpisywania
umów zarówno na roboty, jak i na projektowanie.
(Zaktualizowane dane na str. 14).

Na pytanie K. Stokłosy o główne przeznacze-
nie środków z rezerwy budżetowej odpowiedział
prezydent, informując, że większość wykorzysty-
wana jest na remonty placówek oświatowych.
Radny Stanisław Stajer (RIO) zainteresował się
wprowadzeniem do budżetu sumy 500 tys. zł
z przeznaczeniem na wsparcie małej i średniej
przedsiębiorczości, a chodzi o wkład własny gmi-
ny do projektu budowy hali przy ul. Rzecznej,
zgłoszonego do konkursu w ramach Programu
Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Zatrudnia-
nia w Przemyśle Górniczym. Radni Romuald
Niewelt i Henryk Ryszka (BSR) podjęli temat
podłączeń mieszkańców do kanalizacji i koniecz-
ność uproszczenia tych procedur. (Czytaj str. 15).
Komisja Finansów uchwałę o zmianach w budże-
cie zaaprobowała, choć nie jednomyślnie. Na se-
sji cała uchwała przeszła 18 głosami za, przy
7 wstrzymujących się.

Kolejny projekt uchwały w sprawie środków
specjalnych jednostek budżetowych był konse-
kwencją likwidacji Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkół i Przedszkoli, utworzenia Rodzinnego
Domu Dziecka nr 2 oraz zmian w statutach jed-
nostek organizacyjnych, funkcjonujących dotąd
w zintegrowanej strukturze Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Jak przypomniał przedstawiający projekt
skarbnik B. Paszenda, środki specjalne to środki
nie będące dochodami budżetowymi, uzyskiwane
przez jednostki budżetowe z różnych tytułów.
W uchwale wymieniono wszystkie jednostki,
w których środki specjalne są tworzone oraz ich
źródła i kierunki wydatkowania. Radni przyjęli
uchwałę 22 głosami za, przy 3 wstrzymujących się.

Jednogłośnie radni zatwierdzili plan finanso-
wy Powiatowego Funduszu Gospodarki Za-
sobem Geodezyjnym i Kartograficznym  na
2005 rok. Fundusz ten posiada status państwo-
wego funduszu celowego, a jego przychody
w wysokości 440 tys. zł, są w całości wypracowy-
wane przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzę-
du Miasta i pochodzą m.in. ze sprzedaży map,
udostępniania danych z ewidencji gruntów, opłat

Po początkowych problemach technicznych sesja potoczyła się sprawnie, również
dzięki przestrzeganiu przez przewodniczącego RM czasowego ograniczenia
wypowiedzi radnych. A ich większe zdyscyplinowanie było konsekwencją dyskusji
na temat wyjątkowo obszernego programu posiedzenia.

Sesja Rady Miasta – 30 czerwca

Plany i strategie

Prezydent ma głosPrezydent ma głosPrezydent ma głosPrezydent ma głosPrezydent ma głos

Ucieczka od VAT–uUcieczka od VAT–uUcieczka od VAT–uUcieczka od VAT–uUcieczka od VAT–u

FinanseFinanseFinanseFinanseFinanse
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za czynności związane z prowadzeniem zasobu itp.
Bardziej ożywioną dyskusję wzbudził kolejny

projekt uchwały przedstawiony  przez skarbnika
miasta. Dotyczył on przesunięcia terminu emi-
sji dwóch serii obligacji komunalnych, łącznie
21.500 sztuk na kwotę 21.500.000 zł, z roku 2004
na 2005, bez zmiany terminu wykupu. Skarbnik
przypomniał o ubiegłorocznej zmianie programu
emisji i przesunięciu 13 mln zł z transzy emisji
z roku 2003 na 2004 i zaproponował podobny za-
bieg w nieco większym zakresie. Przesunięcia
w budowie kanalizacji już powodują obniżenie de-
ficytu w miejskim budżecie, a miasto liczy na więk-
sze dochody od planowanych i pewne oszczędno-
ści w wydatkach, stąd decyzja o przesunięciu emi-
sji. W związku z tym może jednak zajść koniecz-
ność zaciągnięcia pod koniec roku kredytu w wys.
10–12 mln zł na ok. 6 dni. Przesunięcie emisji
dwóch serii obligacji na rok 2005 obniży koszty
obsługi tej emisji w roku przyszłym o ok. 1 mln
700 zł, zaś koszty kredytu wyniosą ok. 20 tys. zł.
Nim jednak miasto wystąpi o zgodę Komisji Pa-
pierów Wartościowych i Giełd, aprobatę dla tego
posunięcia muszą wyrazić radni. Będzie ono rów-
nież zależne od efektów przeprowadzonej anali-
zy budżetu. Komisja Finansów przyjęła projekt
uchwały jednogłośnie, za jej podjęciem zagłoso-
wali również wszyscy radni. Wcześniej jednak
K. Stokłosa chciała się dowiedzieć, jakie dochody
miasto uzyskało w tym roku ze sprzedaży mienia
i co jeszcze można sprzedać. Dokładnej odpowie-
dzi, co do złotówki, udzielił prezydent A. Fudali –
2.750.851 zł. Dodał, że mimo przekroczenia pla-
nu dochodów ze sprzedaży mienia, zainteresowa-
nie inwestowaniem w Rybniku nie maleje. Mia-
sto posiada sporo atrakcyjnych miejsc pod inwe-
stycje, jak choćby place za UM i przy ul. Hallera.
Dodatkowe przychody może przynieść również
sprzedaż mieszkań komunalnych po podjęciu
przez radnych uchwały o dodatkowych upustach
(O czym w dalszej części relacji z sesji).

Kolejna uchwała również dotknęła sfery finansów,
a zrelacjonował ją radnym ponownie skarbnik B.
Paszenda. W związku ze zmianami w ustawie o fi-
nansach publicznych oraz wejściem w życie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie, zaistniała potrzeba zaktualizowania trybu
udzielania dotacji z budżetu miasta podmiotom
nie zaliczonym do sektora finansów publicz-
nych, wykonujących cele publiczne związane z re-
alizacją  zadań miasta. Nowa ustawa wskazuje 24
sfery zadań publicznych, które mogą być dotowane
z budżetu miasta na zasadach określonych w tej usta-
wie, ale istnieje również możliwość dotowania przez
miasto zadań innych niż wymienione w ustawie i to
dla nich trzeba ustalić zasady realizacji, sposób roz-
liczania i kontroli. Prawdopodobnie uchwała ta bę-
dzie dokumentem rzadko używanym, ale, jak wyja-
śnił radca prawny Stanisław Cichecki, jej zaistnie-
nie to wymóg ustawowy. Komisja Finansów zaapro-
bowała projekt przy jednym głosie wstrzymującym
się, na sesji za przyjęciem uchwały opowiedziały się
23 osoby, jedna wstrzymała się od głosu.

Kolejne projekty uchwał, przedstawione przez
wiceprezydent Ewę Ryszkę, związane są ze zgło-
szeniem trzech przedsięwzięć do dofinansowania
w ramach Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego dla obszarów
podlegających restrukturyzacji. Z funduszy struk-
turalnych Unii Europejskiej (Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego) można uzyskać dofinan-
sowanie do 75% wartości przedsięwzięcia, z bu-
dżetu państwa 10%, zaś wnioskodawca  zobowią-
zany jest do zabezpieczenia co najmniej 15% war-
tości. Podjęte uchwały mają ustalić kierunki dzia-
łania prezydenta w sprawie przystąpienia do re-
alizacji poszczególnych przedsięwzięć i upoważ-
nić go do zgłoszenia wniosku oraz dać zgodę rad-
nych na zabezpieczenie w budżecie miasta wkła-
du własnego na realizację przedsięwzięć. Przy-
stąpienie do programu to kontynuacja starań
miasta w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
ale realizacja przedsięwzięć będzie możliwa tyl-
ko w razie pozytywnego zaopiniowania projek-
tu, są to więc uchwały intencyjne. Projekty mają
odzwierciedlenie w Planie Rozwoju Lokalne-
go, o którym później.

Pierwszy wniosek pod nazwą „Zwiększenie
atrakcyjności gospodarczej terenów poprzez budo-
wę sieci wodociągowej w dzielnicach Rybnika”,
to plan budowy rozdzielczej sieci w obszarze ulic
Gotartowickiej, Jaśminowej, Orkana, Wolnej, Da-
lekiej oraz „spinki” ul. Niedobczycka–Hoża na Za-
mysłowie. Na zadanie to miasto w latach 2004–
2006 zaplanowało wyłożyć ze środków własnych
137,300 zł.

Drugie przedsięwzięcie to „Kompleksowa mo-
dernizacja budynku Rybnickiego Centrum Kultury
na potrzeby mieszkańców regionu w ramach pro-
gramu „Kultura otwartych drzwi”. Potrzeba mo-
dernizacji 40–letniego obiektu, nieprzystającego
już do współczesnych wymogów, jest bezdysku-
syjna. W tegorocznym budżecie miasta na dosto-
sowanie parteru budynku dla osób niepełnospraw-
nych zaplanowano kwotę ponad 3.100.000 zł. Po-
jawiła się też możliwość dofinansowania tej inwe-
stycji w wys. ok. 2 mln zł w ramach  programu
łagodzenia skutków restrukturyzacji, co dałoby
razem ponad 5 mln zł i zakres prac mógłby zostać
poszerzony. Jeśli wniosek o dofinansowanie
z ZPORR zyskałby pozytywną opinię, miasto, za-
bezpieczając we własnym budżecie na lata 2004–
2006 kwotę 1.890.000 zł (tj. 15% wartości zada-
nia), mogłoby wydać na modernizację łącznie ze
środkami UE (75%) i budżetu państwa (10%),
ok. 12 mln zł. Wtedy w zakres modernizacji,
oprócz dostosowania parteru budynku dla niepeł-
nosprawnych (podjazdy, WC) i przebudowy szat-
ni, weszłaby termomodernizacja obiektu, klima-
tyzacja sali widowiskowej, kameralnej i hallu na
parterze, remont sali baletowej, uporządkowanie
infrastruktury oraz całkowity remont schodów
aż do Placu Wolności. Gdyby nie udało się pozy-
skać dofinansowania, a prezydent podchodzi dość

sceptycznie do szans tego projektu, modernizacja bę-
dzie przeprowadzana cząstkowo i rozłożona na lata.

Trzecie przedsięwzięcie to „Stworzenie warun-
ków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez budo-
wę kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Wo-
dzisławskiej do ul. Raciborskiej w Rybniku”. Wkład
miasta na to zadanie miałby wynieść 210.000 zł.

Kolejny projekt jest tematycznie związany
z trzema poprzednimi, a dotyczy głosowanego już
na poprzedniej sesji przedsięwzięcia pod nazwą
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez
wprowadzenie elektronicznej karty miejskiej i bu-
dowę publicznych punktów dostępu do Internetu
na terenie Rybnika w ramach Rybnickiej Platfor-
my Informacji Cyfrowej”. Ze względu na zbyt krót-
ki termin na przygotowanie projektu, studium wy-
konalności, a tym samym złożenie wniosku, ogra-
niczono zakres rzeczowy i ilościowy projektu.  Tym
samym zmniejszeniu uległa kwota wkładu własne-
go i po korekcie wynosi ona 1.350.000 zł w latach
2004–2006.

Wszystkie cztery uchwały zostały przez Komi-
sję Finansów przyjęte jednogłośnie. Prezydent
podkreślił podejmowanie przez miasto kolejnych
prób  wzbogacania skromnych budżetowych środ-
ków inwestycyjnych o środki zewnętrzne. — Przed-
stawione projekty uchwał są próbą pozyskania tych
środków  i tak je proszę traktować — podkreślił
A. Fudali. — Może się zdarzyć, że żaden z naszych
wniosków nie zyska akceptacji. Jeżeli jednak się uda,
zaoszczędzone w budżecie środki pójdą na zmniej-
szenie deficytu budżetowego.

Radny Bronisław Drabiniok pozytywnie ocenił
jedynie plany modernizacji RCK. Zakwestiono-
wał natomiast projekt budowy wodociągu w ob-
szarze wymienionych ulic, szczególnie tych bliżej
centrum miasta, sugerując udział w takich robo-
tach prywatnych inwestorów i Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji.  Skrytykował też pla-
ny skanalizowania odcinka od ul. Wodzisławskiej
do Raciborskiej, wyrażając zdanie, że są to „przy-
gotówki” do budowy ronda w okolicy przyszłej
„Plazy” i wyręczanie tej firmy. Prezydent A. Fu-
dali po raz kolejny wyjaśnił, że w cenie sprzedaży
placu pod inwestycję „Plaza Centers” zawarta była
kwota 1.990.127 zł przeznaczona na przebudowę
układu komunikacyjnego oraz uporządkowanie
infrastruktury. Ewentualne pozyskanie środków
z „programu operacyjnego” pozwoli na zdecydo-
wane obniżenie kosztów tych prac. Zastępca pre-
zydenta Józef Cyran przekonywał, że prace ka-
nalizacyjne w rejonie ulic Wodzisławskiej i Raci-
borskiej są niezbędne i byłyby realizowane bez
względu  na obecność „Plazy”. Jeśli chodzi o wo-
dociąg, rejon ulic Niedobczycka–Hoża to najwięk-
szy plac budownictwa indywidualnego w Rybniku
i inwestycja ta, wsparta dodatkowymi środkami,
jest zdecydowanie dobrym posunięciem. Krytycz-
nie wyraził się B. Drabiniok również o wydawa-
niu miejskich pieniędzy na powstanie Rybnickiej
Platformy Informacji Cyfrowej, która jest dla
radnego zbyt „przyszłościowym” pomysłem,
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szczególnie w kontekście... dużego bezrobocia.
Radnego nie przekonały argumenty prezydenta,
że wartością tego przedsięwzięcia jest właśnie jego
nowoczesność, edukacyjny charakter i korzysta-
nie z wysokich technologii, od czego trudno bę-
dzie za chwilę uciec. Poradził też sceptycznemu
radnemu sięgnięcie do artykułu w „Polityce”, któ-
ry plasuje Rybnik w kategorii „jakość życia” na
czołowym miejscu w regionie... Zdeklarowanym
natomiast zwolennikiem informatyzacji, szczegól-
nie w formie elektronicznej karty miejskiej, jest
radny H. Ryszka, który wielokrotnie dawał temu
wyraz. Radny Wiesław Zawadzki (SLD) zapro-
ponował poszerzenie projektu modernizacji RCK
o inne placówki kultury. Prezydent uspokoił rad-
nego, że wprawdzie nie jest to możliwe w ramach
tego programu, ale w  tegorocznym budżecie zna-
lazły się środki na modernizację Domu Kultury w
Boguszowicach, a planuje się również wyremon-
towanie innych placówek, by otrzymały one stan-
dard choćby Domu Kultury w Chwałowicach.
Miasto będzie wykorzystywało każdą możliwość
pozyskania środków zewnętrznych, również dla
sfinansowania przedsięwzięć w sferze kultury.
W głosowaniu pełne poparcie radnych zyskała
modernizacja Rybnickiego Centrum Kultury, po-
zostałe projekty przeszły przy jednym głosie
wstrzymującym się.

Plan Rozwoju LokalnegoPlan Rozwoju LokalnegoPlan Rozwoju LokalnegoPlan Rozwoju LokalnegoPlan Rozwoju Lokalnego
Kolejna uchwała łączy się bezpośrednio z oma-

wianymi wyżej przedsięwzięciami zgłoszonymi do
dofinansowania w ramach ZPORR. Każda jed-
nostka samorządu terytorialnego planująca wystą-
pienie o dofinansowanie z tego programu, w któ-
rym 75%  środków pochodzi z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, zobowiązana jest
do przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego. Po-
winny być w nim zawarte tylko istotne dla rozwo-
ju gminy przedsięwzięcia możliwe do sfinansowa-
nia z funduszy strukturalnych UE, a ponadto
struktura finansowania tych przedsięwzięć oraz
ogólna diagnoza stanu istniejącego. Dokument
ten nie zobowiązuje gminy do realizacji wszyst-
kich zadań w nim zawartych, a jest jedynie zesta-
wieniem możliwości i pożądanych przedsięwzięć,
a jego treść może być zgodnie z realiami aktuali-
zowana. Preferowane są zadania o charakterze
lokalnym z zakresu gospodarki wodno–ściekowej,
budowy dróg (w miejscowościach do 20 tys. miesz-
kańców), gospodarki odpadami, uzbrojenia tere-
nów pod działalność gospodarczą, tworzenie in-
kubatorów przedsiębiorczości, infrastruktura tu-
rystyczna i kulturalna, ochrona powietrza i ener-
gia odnawialna. Brak Planu Rozwoju Lokalnego
uniemożliwia aplikowanie o środki dofinansowu-
jące zadania mieszczące się w wymienionych sfe-
rach. Jak powiedziała E. Ryszka omawiająca
uchwałę i będący jej załącznikiem PRL na lata
2004–2006, pierwsze akapity diagnozy PRL
są efektem pracy komisji branżowych Rady Mia-
sta. — Dyskusje o planie w gronie radnych można

potraktować jako spełnienie wymagania o społecz-
nej konsultacji. Plan Rozwoju Lokalnego został
stworzony w całości przez pracowników Wydziału
Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Eu-
ropejskiej UM we współpracy z innymi wydziałami
UM i miejskimi jednostkami. W wielu innych gmi-
nach plany te tworzyły wyspecjalizowane firmy ze-
wnętrzne, a efekt ich pracy nie zawsze był lepszy, co
zostało stwierdzone przez konsultantów. To najlep-
szy dowód na to, że środki przeznaczone na eduka-
cję pracowników, najlepiej znających specyfikę i po-
trzeby miasta, nie zostały zmarnowane. Również
prezydent A. Fudali podkreślił merytoryczne przy-
gotowanie pracowników Wydziału Rozwoju, a in-
westowanie sporych środków w młodych ludzi tuż
po studiach okazało się słuszne. Poprzez swoje
umiejętności przynoszą oni miastu określone ko-
rzyści, są też dla rynku pracy bardzo cenni. By więc
ich w UM zatrzymać, trzeba zadbać o odpowied-
nią gratyfikację. Rozbicie planu na dwa etapy:
2004–2006 oraz 2007–2013 spowodowane jest do-
stępnością funduszy strukturalnych UE – zada-
nia do 2006 roku finansowane będą z unijnych
środków już przyznanych Polsce w wysokości ok.
11 mld  euro, w latach następnych – z zapisanych
w budżecie, który dopiero się tworzy.

Uwagi do PRL przedstawił radny Stanisław Sta-
jer, przypominając wkład pracy dzielnicowych sa-
morządowców w tzw. dzielnicowe strategie, z któ-
rych jednak niewiele wyniknęło, dlatego do pla-
nu podchodzi sceptycznie. Zauważył też, że dys-
kusja na forum komisji branżowych RM nie może
zastąpić konsultacji społecznych, np. w gronie rad-
nych dzielnicowych, czego brak w efekcie dopro-
wadził, według radnego, do preferowania niektó-
rych dzielnic. Krytycznie np. ocenił zapis w planie
mówiący o adaptacji domu nauczyciela na przed-
szkole w Golejowie czy budowę ośrodka kultury
w Ochojcu. Prezydent zaprzeczył, by przy tworze-
niu planu brano pod uwagę inne niż wyznaczone
przez ZPORR kryteria, zaś opracowane kiedyś
strategie przy tworzeniu planu były bardzo pomoc-
ne. Radną K. Stokłosę zaniepokoił zapis o upo-
rządkowaniu terenu rekreacyjnego wokół stawu
Księżok dopiero w roku 2007, skoro w Wielolet-
nim Planie Inwestycyjnym zapisano, że zadanie
to miało w tymże roku zostać zakończone. A. Fu-
dali zapewnił, że wszystkie nieścisłości związane
z WPI zostaną wyjaśnione na wrześniowej sesji
RM, a PRL będzie mógł być uzupełniany. Radny
Kazimierz Zięba (SDRP) ocenił plan pozytyw-
nie, choć zauważył, że jednym z kilku wyznaczo-
nych w nim ważnych obszarów działań powinna
być dzielnica Maroko–Nowiny, uboga w inwesty-
cje „sypialnia” 25 tys. ludzi. On również uważa,
że Księżok powinien być uporządkowany wcze-
śniej niż zakłada plan i jest to zadanie ważniejsze
niż planowana budowa biblioteki. Według radne-
go w planie zabrakło zagospodarowania terenu
po cegielni przy ul. Kotucza i boiska na Nowinach.
Radny T. Zejer prosił o wyjaśnienie pojęcia par-
ku technologicznego. Zgodnie z informacją pre-
zydenta, chodzi o tereny inwestycyjne dla małych

i średnich przedsiębiorstw m. in. w okolicach elek-
trowni „Rybnik” dochodzące do ul. Gliwickiej
i specjalna strefa w Kłokocinie, którą ożywić może
bliskość przyszłej autostrady A2. A. Fudali pod-
kreślił raz jeszcze, że w planie zapisane są zada-
nia, których realizacja jest zależna od środków fi-
nansowych, również pozyskanych z funduszy
strukturalnych UE. Dokument ten jest tylko in-
strumentem niezbędnym do ich pozyskania, nie
należy więc traktować PRL jak obligatoryjnego
planu inwestycji. Radny Leszek Kuśka (PiS) na-
wiązał do wstępnej części planu czyli „diagnozy”,
w której zawarto również problematykę spo-
łeczną. Zauważył on zbieżność tematyczną i cza-
sową między tymi zapisami, a Miejską Strategią
Rozwiązywania Problemów Społecznych (o któ-
rej w dalszej części relacji). Pytał zatem, czy do pro-
gramu można wpisać zadania z tego zakresu. Jak
wytłumaczyła E. Ryszka, diagnoza ma na celu ak-
tualną informację również o zadaniach spoza sfe-
ry inwestycyjnej, zaś wnioski o dofinansowanie ich
realizacji składane są do innych programów, gdzie
nie jest potrzebny wkład własny. Przykładowo:
utworzenie Centrum Integracji Społecznej jest
obowiązkiem gminy w roku 2005 i miasto musi
poradzić sobie z tym problemem inwestycyjnie,
natomiast na funkcjonowanie Centrum można
starać się o pozyskanie środków z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Poszczególne komisje branżowe plan przyję-
ły, choć w większości przypadków pojawiały się
nieliczne  głosy wstrzymujące się. Plan Rozwo-
ju Lokalnego został przyjęty przez radnych 19
głosami za, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Plan jest dostępny na miejskich stronach inter-
netowych.

Pożyczki na kanalizacjęPożyczki na kanalizacjęPożyczki na kanalizacjęPożyczki na kanalizacjęPożyczki na kanalizację
Zgodnie z podpisaną w 2002 r. umową, Wo-

jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GW
dofinansowuje budowę kanalizacji w Rybni-
ku oraz gminach Jejkowice i Gaszowice w ra-
mach programu ISPA. Pożyczka ta jest jedną
ze składowych obligatoryjnego wkładu własnego
gminy w wysokości ok. 30% wartości przedsięwzię-
cia. By otrzymać pieniądze na finansowanie ko-
lejnych  etapów robót zgodnie z zatwierdzanymi
kontraktami, radni muszą udzielić prezydentowi
upoważnienia do zaciągnięcia kolejnych kwot
pożyczki. Przegłosowaniem dwu kolejnych
uchwał, które przedstawił skarbnik B. Paszenda,
radni upoważnili prezydenta do zaciągnięcia po-
życzek na łączną kwotę ponad 14,5 mln zł na sfi-
nansowanie robót w Zebrzydowicach i Orzepo-
wicach oraz w Paruszowcu–Piaskach, Niedobczy-
cach i w Niewiadomiu.

Usługi przyznane,Usługi przyznane,Usługi przyznane,Usługi przyznane,Usługi przyznane,
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Radni przyjęli pakiet uchwał podyktowa-
nych zmianami wynikającymi z wejściem
w życie nowej ustawy o pomocy społecznej. Jak
poinformował przewodniczący Komisji Samorządu,

c.d. ze strony 5.
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Bezpieczeństwa i Pomocy Społecznej L. Kuśka,
wszystkie trzy projekty zostały przez jej członków
jednogłośnie przegłosowane. Pierwszy dotyczył
określenia szczegółowych warunków przyzna-
wania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Uchwała
określa komu usługi przysługują, gdzie i jak są
świadczone oraz od czego zależy wysokość odpłat-
ności, a także ustala warunki częściowego lub cał-
kowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobiera-
nia. — Dotychczas zwolnienia były stosowane, ale
nie musiały być regulowane w formie uchwały RM,
ustawa to zmieniła — tłumaczyła zastępca prezy-
denta Ewa Ryszka, wyjaśniając ponadto, że
o zwolnieniach decyduje procentowe kryterium
dochodowe na osobę w rodzinie, a odpłatności nie
obciążają świadczeniobiorców, których wspomnia-
ny dochód nie przekracza 461 zł. O to, czy zwol-
nienia przyznawane są na konkretny okres pytał
radny BSR Michał Chmieliński, a po potwier-
dzającej odpowiedzi, Tadeusz Gruszka (PiS) do-
pytywał czy istnieje możliwość ubiegania się
o zwolnienia z opłat w kolejnych latach. — Jeżeli
osoba spełnia kryteria i warunki, które reguluje
uchwała, może ponownie wystąpić z wnioskiem —
tłumaczyła E. Ryszka. R. Niewelt pytał o zastoso-
wanie uchwały w przypadku osób z grupami in-
walidzkimi. Jak wyjaśniała E. Ryszka, usługi do-
tyczą wyłącznie chorób zakwalifikowanych jako
zaburzenia psychiczne, a T. Zejer doprecyzował
kwestie orzekania o niepełnosprawności i inwa-
lidztwie. Na prośbę wiceprzewodniczącego RM
Jana Mury (BSR), E. Ryszka wyjaśniła jeszcze
różnicę pomiędzy osobą samotną, a samotnie go-
spodarującą. W głosowaniu uchwała została przy-
jęta przy jednym głosie wstrzymującym się.

Kolejny z projektów dotyczył zasad całko-
witego lub częściowego zwalniania rodziców
z opłat za pobyt ich dzieci w rodzinach za-
stępczych. Uchwała mówi, że zwolnienie może
być udzielone na okres nie dłuższy niż rok,
a podstawą do jego przyznania jest m.in. brak
dochodów, uiszczanie alimentów na dziecko,
długotrwała lub ciężka choroba, niepełnospraw-
ność czy bezrobocie rodziców. W projekcie
mowa jest o konieczności przedstawienia sto-
sownego wniosku w tej sprawie, a zamysł wpro-
wadzenia w życie zwolnień wynika z faktu, że
rodzice, których dotyczy uchwała są najczęściej
osobami o niskim statusie majątkowym i nie są
w stanie ponosić całkowitej odpłatności za kosz-
ty utrzymania ich dzieci w rodzinach zastęp-
czych. Projekt radni przyjęli jednogłośnie, po-
dobnie jak uchwałę w sprawie zasad całkowi-
tego lub częściowego zwalniania z opłat za
pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo–wy-
chowawczych. Dotyczą one rodziców, opieku-
nów prawnych lub kuratorów dysponujących do-
chodami dziecka, a także osób pełnoletnich po-
zostających w placówce opiekuńczo – wycho-
wawczej do ukończenia nauki. Podobnie jak
w przypadku poprzednich uchwał, projekt szcze-
gółowo określa procedurę zwalniania z opłat.

Strategia na przyszłośćStrategia na przyszłośćStrategia na przyszłośćStrategia na przyszłośćStrategia na przyszłość
Radni uchwalili Miejską Strategię Polityki

Społecznej na lata 2004–2008.  — To dokument
niezbędny byśmy mogli występować o środki ze-
wnętrzne — wyjaśniała Ewa Ryszka. MSPS zawie-
ra diagnozę problemów społecznych, zasoby mia-
sta tworzące system pomocy społecznej, założe-
nia programowe w zakresie zapobiegania zjawi-
skom wykluczenia społecznego oraz przedstawia
wybrane cele i obszary działania. Celem strate-
gicznym jest stworzenie zintegrowanego systemu
wsparcia sprzyjającego rozwojowi społecznemu
miasta i jego mieszkańcom oraz przeciwdziałanie
marginalizacji. Wśród pozostałych celów wymie-
nia się m.in. poprawę systemu opieki nad dziec-
kiem i rodziną, tworzenie warunków sprzyjających
profilaktyce i ochronie zdrowia oraz godnych wa-
runków zamieszkania, a także współpracę z orga-
nizacjami pozarządowymi i promowanie aktyw-
ności zawodowej i przedsiębiorczości. Przybliża-
jąc radnym MSPS E. Ryszka mówiła, że dokument
jest modyfikowalny i nie zobowiązuje miasta do
realizacji wszystkich zadań, a jest jedynie zesta-
wieniem możliwości w zależności od posiadanych
środków, kadry i potrzeb. Projekt radni przyjęli
jednogłośnie, podobnie jak uczynili to wcześniej
członkowie Komisji Samorządu, Bezpieczeństwa
i Pomocy Społecznej.
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Kolejna uchwała dotyczyła kierunków dzia-
łania prezydenta w sprawie budowy parku
wodnego w Kamieniu. Projekt upoważnia pre-
zydenta do podjęcia rozmów mających doprowa-
dzić do zagospodarowania części terenu MOSiR–
u w Kamieniu na cele rekreacyjne oraz obliguje
go do przedstawienia RM sprawozdania z efek-
tów podjętych działań, a także projektów uchwał
na wrześniowej sesji. Głosowanie, w którym rad-
ni poparli uchwałę 14 głosami, przy 10 wstrzymu-
jących się, poprzedziła dyskusja. — Od kilku lat
poszukujemy inwestora zewnętrznego, aby uchro-
nić przed całkowitą degradacją ośrodek, który swe-
go czasu cieszył się dużą popularnością — mówił
A. Fudali, informując o prowadzonych już roz-
mowach, w których uczestniczyła też część rad-
nych. — Nawiązaliśmy kontakt z grupą inwesto-
rów niemieckich – „Stowarzyszeniem Lekarzy”, któ-
re jest obecne na giełdzie i ma dużą zdolność finan-
sową, a które deklaruje zagospodarowanie tego te-
renu za kwotę 16, 4 mln euro. W toczących się roz-
mowach dojdzie jednak do momentu, kiedy mia-
sto przedstawi swoje warunki, a to zdaniem
A. Fudalego może okazać się najtrudniejsze: —
Nie ukrywam, że wysoko postawię poprzeczkę, oba-
wiam się nawet, że zbyt wysoko. Jednak będę dbał
przede wszystkim o bezpieczeństwo finansów mia-
sta, tak by zobowiązania, które zostaną podjęte były
minimalne — zapewniał prezydent, który mówił
o niszczejącym obiekcie i konieczności uatrakcyj-
nienia coraz uboższej oferty ośrodka. Projekt

uchwały jednogłośnie przegłosowała Komisja Fi-
nansów RM, o czym poinformował jej przewod-
niczący M. Chmieliński, a co wywołało wątpliwo-
ści. B. Drabiniok pytał dlaczego to właśnie ta ko-
misja RM zaopiniowała projekt, skoro na tym eta-
pie nie ma mowy o żadnych konkretnych kwotach.
— To logiczne, że tak poważną kwestią zajmuje się
najważniejsza komisja w mieście. (...) Każda inwe-
stycja wiąże się z finansami — przekonywał
A. Fudali. T. Zejer sugerował, że właściwsze by-
łoby gdyby na temat projektu budowy parku wod-
nego opinię wyraziła Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu, a W. Zawadzki oczekiwał, że stanowi-
sko w tej sprawie zajmie przewodniczący i prezy-
dium Rady. M. Śmigielski: — Moje zdanie jest ta-
kie, jak prezydenta miasta. O słuszności doboru
komisji mówił też M. Chmieliński: — Jeżeli idzie
o stronę merytoryczną projektu, to uwaga o rozpa-
trywaniu go przez komisję sportu jest słuszna. Wszy-
scy jednak wiemy jak wygląda park wodny i jaki
rodzaj sportu będzie tam uprawiany, a kluczowym
elementem w tej sprawie są finanse. Jednak radni
T. Zejer i B. Drabiniok stali na stanowisku, że
obecnie mówi się jedynie o „intencji” i „rozmo-
wach”, a nie o finansach. W dalszej części dysku-
sji Kazimierz Salamon (BSR) zastanawiał się
czy zasadnym jest zapisanie w projekcie uchwały
terminu wrześniowej sesji, na której miałyby zo-
stać przedstawione pierwsze rozstrzygnięcia w tej
sprawie, a prezydent mówił o planach Rybnika:
— Na terenie miasta działają trzy akweny otwarte
– kąpielisko w Chwałowicach i Kamieniu oraz
„Ruda”, a także dwa obiekty zamknięte – przy Ze-
spole Szkół Budowlanych i przy ul. Powstańców,
na utrzymanie których wydajemy ok. 2 mln zł rocz-
nie — mówił A. Fudali. — Nowy podmiot otrzy-
małby te obiekty w zarządzanie, więc dostawałby
wspomniane 2 mln zł z budżetu. Nie wiadomo jed-
nak czy taka oferta zostanie przyjęta. Nad odpo-
wiednią koncepcją będzie pracowała kancelaria
prawna, która ma duże doświadczenie i zna niuanse
umów międzynarodowych. W kontekście mającego
powstać w Kamieniu parku wodnego, Jan Kruk
(BSR) pytał o perspektywy dla basenu krytego
w Boguszowicach, a T. Zejer proponował przyjęcie
innego rekreacyjnego kierunku: — Budując park
wodny w Kamieniu zagrozimy sprawnemu funkcjo-
nowaniu pozostałych basenów. Czy nie słuszniejsze
byłoby zatem rozbudowanie ośrodka elektrowni „Ryb-
nik” o infrastrukturę parku wodnego? — pytał radny
PiS. Prezydent wyjaśniał, że celem omawianej
uchwały jest zagospodarowanie konkretnego tere-
nu w Kamieniu: — Mamy problem nie z basenem
„ER”, ale z ośrodkiem w Kamieniu, któremu grozi
degradacja. Jeżeli nie pozyskamy inwestora możemy
tam wpuścić buldożery i wszystko zaorać. Z tym sta-
nowiskiem nie zgodził się T. Zejer, twierdząc,
że przedstawiona przez niego koncepcja jest godna
rozpatrzenia, a radny St. Stajer poruszył dwie inne
sprawy. Sugerował, by nie zezwolić firmie, która
przystąpiłaby do budowy parku wodnego na zarzą-
dzanie pozostałymi kąpieliskami, gdyż zdaniem
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radnego może to doprowadzić do sytuacji, że firma
będzie dążyła do zamknięcia „satelitów”, będących
konkurencją dla parku wodnego: — Może warto szu-
kać jednej firmy do zagospodarowania obiektów już
istniejących, a drugą tylko do budowy aquaparku?
— zastanawiał się radny i pytał: — Czy park wodny
musi być w Kamieniu, skoro jest on tak oddalony od
miasta? Może powinien powstać bliżej Nowin lub elek-
trowni, a wówczas więcej osób miałoby do niego do-
stęp. Temat z pewnością nie został wyczerpany i wró-
cimy do niego już w relacji z kolejnej sesji.

Porozumienie zawartePorozumienie zawartePorozumienie zawartePorozumienie zawartePorozumienie zawarte
Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozu-

mienia komunalnego z Międzygminnym
Związkiem Wodociągów i Kanalizacji. Jak
wyjaśnił Józef Cyran, w Wodzisławiu powstał
MZWiK, który utworzyły między innymi Radlin
i Rydułtowy. Jak się okazuje, w gminach tych znaj-
dują się ulice zasilane przez rybnickie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji, więc MZWiK
wystąpiło do miasta z propozycją zawarcia poro-
zumienia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków części miast Ry-
dułtowy i Radlin. Porozumienie jest niezbędne w
sytuacji, gdy teren działania przedsiębiorstwa nie
pokrywa się z terytorium gminy oraz miasta i wy-
kracza poza te granice. Rozpoczynając dyskusję
nad projektem, Zygmunt Gajda (BSR) poinfor-
mował, że Komisja Gospodarki Komunalnej, któ-
rej przewodzi, jednogłośnie przyjęła projekt
uchwały, a K. Stokłosa poruszyła sprawę jednego
z zapisów zawartych w porozumieniu. Mówi on
o obowiązku regularnego informowania miesz-
kańców Rydułtów i Radlina o jakości wody prze-
znaczonej do spożycia. W związku z tym radna
RIO pytała czy rybniczanie również otrzymują
takie informacje. Zastępca prezydenta J. Cyran
wyjaśniał, że PWiK regularnie przesyła do UM
sprawozdania na temat jakości wody i „(...) gdyby
wynik był alarmujący, na pewno byśmy się do tego
ustosunkowali”. — Nie oznacza to jednak, że miesz-
kańcy są informowani o jakości wody — przeko-
nywała radna RIO. — Skoro mamy regularnie po-
dawać takie informacje innym, to nie wyobrażam
sobie, żeby mieszkańcy Rybnika mieli takich da-
nych nie otrzymywać. Do dyskusji włączył się też
B. Drabiniok: — Regularnie raz w roku jesteśmy
informowani o jakości wody, przy jej podwyżce —
skwitował radny. Prezydent A. Fudali wyjaśniał, że
informacje na temat jakości wody znajdują się na
stronach internetowych PWiK: www.pwik–rybnik.pl.
Do tematu radna K. Stokłosa wróciła w końco-
wej części sesji, a uchwałę przyjęto 20 głosami, przy
dwóch wstrzymujących się.

Wodne planyWodne planyWodne planyWodne planyWodne plany
Kolejne dwie uchwały, które rozpatrywali

radni również dotyczyły wody. Pierwsza zwią-
zana była z zatwierdzeniem planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kana-
lizacyjnych na lata 2004–2005, przedłożonego

RM przez spółkę Hydroinstal. Jak poinformo-
wał J. Cyran, zatrudniająca 52 osoby spółka za-
opatruje w wodę i odprowadza ścieki z około
430 obiektów w Boguszowicach, z ulic: Błękitna,
Kolberga, Braci Nalazków, Jastrzębska i Węglo-
wa. Przedstawiony do zaopiniowania plan zawie-
ra zakres usług wodociągowo–kanalizacyjnych,
przedsięwzięcia rozwojowo–modernizacyjne na
poszczególne lata, racjonalizujące zużycie wody,
a ponadto określa nakłady inwestycyjne (w roku
2004–375 tys. zł, a w 2005–600 tys. zł) oraz sposo-
by finansowania zaplanowanych inwestycji.
W trakcie dyskusji nad uchwałą T. Zejer pytał czy
spółka prowadzi również inną działalność gospo-
darczą, gdyż przy stosunkowo niewielkiej liczbie
pracowników planuje wysokie nakłady na inwe-
stycje. Wyjaśnień potwierdzających ten stan rze-
czy udzielił J. Cyran oraz znający specyfikę Hy-
droinstalu T. Gruszka: — Branża wodno–kanali-
zacyjna to tylko jedna z form działalności tej firmy
— wyjaśniał radny PiS. Uchwałę poparło 17 rad-
nych, a 5 wstrzymało się od głosu.

I po równoI po równoI po równoI po równoI po równo
Hydroinstal był również tematem uchwały

dotyczącej cen wody. Projekt zakładał zatwier-
dzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków, obowiązującą w okre-
sie od 1 sierpnia 2004 do 31 lipca roku przyszłe-
go, na terenie działania spółki czyli w Boguszowi-
cach. I tak cena 1m3 wody będzie wynosić 4,10 zł,
a stawka opłaty abonamentowej za licznik wzro-
śnie do kwoty 6,96 zł. Za 1 m3 ścieków odbiorcy
Hydroinstalu zapłacą teraz 3,99 zł. — Propozy-
cja stawek przedstawiona przez tę firmę sprowadza
się do zrównania cen z tymi, które obowiązują
w PWiK — tłumaczył J. Cyran. Zastępca prezy-
denta wyjaśniał, że do tej pory zdarzało się i tak,
że sąsiadujący z sobą mieszkańcy Boguszowic pła-
cili różną cenę za wodę i ścieki. Teraz będzie „po
równo”. Przedstawiając wyniki prac Komisji Go-
spodarki Komunalnej RM opiniującej projekt
(6 było za, 1 przeciw, a 3 się wstrzymały), Z. Gaj-
da mówił o burzliwej dyskusji, jaka odbyła się na
jej forum. I trudno się dziwić, podwyżki zawsze
wywołują emocje. W. Zawadzki zapowiedział, że
będzie przeciwko uchwale, gdyż „ceny są ustalane
na niekorzyść mieszkańców”: — Była to jedyna fir-
ma, która miała niższą cenę wody i opierała się
monopolowi PWiK, ale postarała się go „dogonić”.
Radny mówił też o monopolu na odbiór ścieków.
J. Cyran: — (...) Nie można mówić o „dogania-
niu” rybnickich wodociągów. To jedynie „matema-
tyka” oparta o ministerialne rozporządzenia oraz
zamysł ujednolicenia cen. T. Zejer mówił, że RM
podwyższa cenę na rzecz prywatnej spółki. — Pod-
wyższamy cenę dla kogoś, kto realizuje ustawę i obo-
wiązek o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odpro-
wadzaniu ścieków. Możemy to robić przy pomocy
różnych podmiotów. To jeden z nich — wyjaśniał
J. Cyran. — Przestańmy się bawić w podnoszenie
cen wody, gdyż wszystkie cięgi za takie decyzje spa-
dają na Radę Miasta — przekonywał Stanisław

Lenert (SLD), a B. Drabiniok dodawał: — Każ-
dy wytykał nam ostatnią podwyżkę wody, dlatego
nie wezmę udziału w głosowaniu. Projekt uchwały
radni zaakceptowali 13 głosami za, 7 było prze-
ciw, a 3 się wstrzymały.

Plany, plany, plany...Plany, plany, plany...Plany, plany, plany...Plany, plany, plany...Plany, plany, plany...
Radni rozpatrywali także trzy uchwały do-

tyczące miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. Pierwszy obejmuje obszar
o powierzchni 32,8 ha przy ul. Wodzisławskiej
i Żwirowej w dzielnicy Niedobczyce: — Plan ten
tworzymy z myślą o powstaniu centrum logistycz-
no–handlowo–przemysłowego — wyjaśnił Jerzy
Frelich. Konsultacje społeczne dotyczące rozwią-
zań tego planu nie przyniosły żadnych uwag, więc
radni mogli go bez przeszkód przegłosować, jed-
nak zanim do tego doszło, o zmianach w planie
i możliwościach wnoszenia uwag przez mieszkań-
ców mówił Józef Ibrom (BSR), a radny H. Rysz-
ka podkreślał, że idzie o tereny pogórnicze, więc
należy zrobić wszystko, by przyspieszyć ich zago-
spodarowywanie. Plan przyjęto 23 głosami za, przy
jednym wstrzymującym się.

Następnie radni zajęli się uchwaleniem miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenów przy ul. Żorskiej, Prostej, Brzezińskiej,
Stawowej, Przemysłowej, Za torem, Sosnowej
i Ptasiej. W tym przypadku zadanie nie było już
takie proste, gdyż okazało się, że do planu zgło-
szono 22 uwagi, a 10 nie zostało uwzględnionych
przez prezydenta, komisję urbanistyczno–archi-
tektoniczną oraz komisję planowania przestrzen-
nego. Uwagi omówił naczelnik Wydziału Archi-
tektury UM Janusz Błaszczyński, a szef pracow-
ni urbanistycznej Wiesław Chmielewski podał
przyczyny ich nieuwzględnienia. Po wysłuchaniu
argumentów radni głosując mieli zdecydować czy
uwagi są zasadne. Pojawił się jednak problem spo-
sobu ich głosowania. Po krótkiej dyskusji i wyja-
śnieniach radcy prawnego St. Cicheckiego oraz
sugestiach prezydenta, zdecydowano, że każda
z uwag będzie głosowana indywidualnie. Ostatecz-
nie wszystkie uwagi zostały odrzucone, a całą
uchwałę poparło 15 radnych, przy 9 głosach
wstrzymujących się.

Ostatnim omawianym tego dnia planem był
miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go wschodniej części drogi ekspresowej Pszczy-
na–Racibórz wraz z obszarem lotniska w Gotar-
towicach. I podobnie jak w przypadku poprzed-
niej uchwały, radni mieli za zadanie rozpatrzyć,
tym razem 4, zgłoszone do planu uwagi. Po ich
omówieniu wszystkie zostały odrzucone, a całą
uchwałę poparło 16 radnych. 8 wstrzymało się od
głosu.

Mieszkania za grosze?Mieszkania za grosze?Mieszkania za grosze?Mieszkania za grosze?Mieszkania za grosze?
Ustalone zostały zasady bezprzetargowej

sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich
najemcom. — W trakcie trzech lat sprzedaliśmy
204 mieszkania komunalne, rocznie  – 70 lokali.
Tak więc dotychczas obowiązująca uchwała

c.d. ze strony 7.
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nie funkcjonuje tak jakbyśmy chcieli, proponuje-
my zatem większe bonifikaty, zgodnie zresztą
z wieloma sugestiami m.in. ze strony radnych —
wyjaśniał wiceprezydent J.Frelich. Uchwała za-
kłada 95% bonifikatę od ceny sprzedaży lokalu
ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w
przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich
lokali w budynku lub wszystkich pozostałych do
sprzedaży. Indywidualna sprzedaż mieszkań
objęta będzie 90% bonifikatą, a 30% zniżką pre-
miowana będzie sprzedaż lokali w nowych bu-
dynkach i w budynkach zasiedlanych po rewita-
lizacji lub adaptacji na cele mieszkaniowe. Na
wniosek najemcy cena sprzedaży mieszkania
może być rozłożona maksymalnie na 3 raty. Wa-
runkiem skorzystania z proponowanych bonifi-
kat jest zrzeczenie się przez najemcę roszcze-
nia o zwrot kaucji mieszkaniowej, a pierwszeń-
stwo w nabywaniu lokali mieszkalnych będą
mieli najemcy legitymujący się umowami naj-
mu na czas nieoznaczony. Lokal nie może być
sprzedany osobom, które zalegają z opłatami
z tytułu najmu i tym, którym najem wypowie-
dziano. Wnioski o nabycie mieszkań należy skła-
dać u prezydenta w terminie do 31 grudnia
tego roku. W uchwale czytamy też, że nie bę-
dzie zezwolenia na wykup mieszkań, jeżeli wnio-
sek złoży mniej niż 20% najemców w budynku.
Na poczet kosztów określenia wartości lokalu
i gruntu, najemca jest zobowiązany do wpłaty
zaliczki w wysokości 500 zł, która w przypadku
odmowy sprzedaży mieszkania zostanie zwró-
cona. — Budynki i mieszkania do sprzedaży wy-
znaczy prezydent. Ok. 1500 mieszkań pozostawio-
nych zostanie z przeznaczeniem na lokale socjal-
ne — mówił zastępca prezydenta. Okres karen-
cji wynosi 5 lat i jeżeli osoba, która nabędzie
lokal sprzeda go przed upływem tego okresu,
jest zobowiązana do zwrócenia bonifikaty na
rzecz gminy. Budynki zarządzane będą przez
wspólnoty mieszkaniowe, a właściciele miesz-
kań będą mieli wpływ na zarządzanie, politykę
remontową i koszty utrzymania budynku.

Dyskusję nad projektem rozpoczął W. Za-
wadzki, dzieląc się swoimi „spółdzielczymi” do-
świadczeniami, z których wynika, że osoby, któ-
re wykupiły mieszkania od spółdzielni „Połu-
dnie” po mniejszej bonifikacie niż obowiązują-
ca tam obecnie, mają pretensję, że na tej trans-
akcji „stracili”. T. Zejer przekonywał, że zbycie
mieszkania za 5% jego wartości, może prowa-
dzić do „(...) obrotu spekulacyjnego”: — Jeżeli
założymy, że warte 100 tys. zł mieszkanie, sprze-
daje się za 5 tys. zł, to można przewidywać, że
ktoś będzie usilnie zabiegać, by je nabyć i po okre-
sie karencji sprzedać. Może zatem warto
w uchwale zawrzeć uwagę, że okres bycia najemcą
lokalu musi być określony i wynieść na przykład
5 lat. Jednak jak wyjaśniał J. Frelich, „(...) praw
najemców nie można ograniczać”, a zgodnie
z ustawą o gospodarce nieruchomościami, osoba,
która nabędzie lokal i sprzeda go przed upływem
5 lat karencji, musi miastu zwrócić bonifikatę.

Radny PiS: — Nie jest równa względem poten-
cjalnych profitów osoba, która mieszka w danym
mieszkaniu 30 lat, a ta która mieszka tam mie-
siąc — przekonywał. Prezydent A. Fudali
stwierdził, że rozumie intencje T. Zejera i przy
wyznaczaniu mieszkań do sprzedaży będzie kie-
rować się szczególną rozwagą. Obawy co do na-
stępstw przyjęcia uchwały zgłosił też Andrzej
Wojaczek (PiS), który zwrócił uwagę na nieza-
możność osób mieszkających w lokalach komu-
nalnych oraz na problem przeprowadzania re-
montów przez wspólnotę: — Czy nie doprowa-
dzimy do powstania slumsów?(...) Ludzie nie
wiedzą z czym wiąże się funkcjonowanie wspól-
noty. Należy ich najpierw uświadamiać —  mówił
radny. Zastępca prezydenta wyjaśniał, że win-
no się opierać na pozytywnych wzorcach i podał
przykład wspólnot już działających, które wy-
bierają zarządcę budynku lub same przejmują
określone zadania. — Należy wierzyć w dobre
intencje mieszkańców — mówił J. Frelich.
R. Niewelt stwierdził, że uchwała uporządkuje
rynek mieszkań i mówił o doświadczeniach Ra-
ciborza. — Istotne jest, by jak najwięcej osób wy-
kupiło mieszkania — mówił R. Niewelt, podda-
jąc też pod rozwagę propozycję, by nie zezwa-
lać na wykup mieszkań, gdy wniosek złoży mniej
niż 40% (w projekcie 20%) najemców w budyn-
ku. Radny mówił o mobilizowaniu mieszkańców
do wykupu, a nawet o przekwaterowywaniu.
— Albo idziemy w kapitalizm, albo wracamy do
socjalizmu. Radny H. Ryszka przekonywał, że
wszystkie mieszkania w budynku powinny zo-
stać sprzedane, a K. Zięba proponował, by za-
bezpieczyć odpowiednią umową mieszkania
służbowe dla kadry profesorskiej kampusu, któ-
re również objęte są 30% bonifikatą. Głos w dys-
kusji zabrali też Czesław Tkocz (BSR), który
zwrócił uwagę, że uchwała nie musi oznaczać
„złotego interesu” dla nabywców, i Leszek Kuś-
ka pytając o stan mieszkań przeznaczonych do
sprzedaży. J. Frelich mówił, że lokatorzy będą
bardziej dbać o mieszkania kiedy staną się ich
właścicielami. — W tych lokalach mieszkają lu-
dzie niezamożni, często u schyłku życia. Mogą
zostawić „wiano” swoim dzieciom i wnukom.
Młodzi ludzie, którzy nabędą prawa do tych
mieszkań, uruchomią rynek producentów mate-
riałów, hurtowników i rzemieślników, gdyż roz-
poczną remonty. Dotychczas nikt nie czuł się wła-
ścicielem mieszkań, teraz będą brać większą od-
powiedzialność za swoje mienie — zakończył
dyskusję A. Fudali, a w głosowaniu za przyję-
ciem projektu opowiedziało się 15 osób, 9 się
wstrzymało.

Komisja zbada...,Komisja zbada...,Komisja zbada...,Komisja zbada...,Komisja zbada...,
           uczniowie skorzystają...           uczniowie skorzystają...           uczniowie skorzystają...           uczniowie skorzystają...           uczniowie skorzystają...

Radni zlecili Komisji Rewizyjnej RM prze-
prowadzenie dwóch kontroli. Pod lupę radnych
trafią przetargi przeprowadzone w 2004 roku przez
Wydział Zamówień Publicznych UM oraz Ośro-
dek Pomocy Społecznej, który będzie oceniany

pod kątem udzielania pomocy potrzebującym.
Radni jednogłośnie ustalili też zasady udzie-

lania stypendiów dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych z terenu Rybnika w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. Jak wyjaśnił J. Fre-
lich, stypendia finansowane ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i budżetu pań-
stwa w ramach ZPORR, mają wartość rzeczową
opiewającą na kwotę 2,5 tys. zł rocznie. Ucznio-
wie muszą udokumentować wydatki poniesio-
ne m.in. na dojazdy do szkoły, dożywianie, za-
kwaterowanie na terenie miasta czy zakup pod-
ręczników. Program stypendialny jest przezna-
czony dla uczniów z rodzin ubogich (dochód na
osobę nie może przekroczyć 504 zł), mieszkają-
cych na terenach wiejskich.

Podobnym wynikiem zakończyło się głoso-
wanie uchwały w sprawie nabycia, zbycia
i oddania w użytkowanie wieczyste nieru-
chomości.

Bez skargi ani rusz...Bez skargi ani rusz...Bez skargi ani rusz...Bez skargi ani rusz...Bez skargi ani rusz...
W czasie sesji rozpatrzono też trzy kolej-

ne skargi Fundacji „Signum Magnum”,
wniesione na działalność prezydenta mia-
sta. Podobnie jak w czasie poprzednich dwóch
sesji, RM uznała skargi za niezasadne, akcep-
tując sprawozdanie, jakie w tej sprawie sporzą-
dziła Komisja Rewizyjna. Tym razem nikt z rad-
nych nie zgłosił pytań ani uwag do wyjaśnień
przedstawionych przez szefującego Komisji Re-
wizyjnej Romualda Niewelta. Pierwsza ze skarg
„Signum Magnum” dotyczyła zaniedbań i nie-
należytego wykonywania zadań przez prezyden-
ta oraz braku nadzoru nad podległymi pracow-
nikami. Jak wyjaśnił radny BSR, skarga nie do-
tykała problematyki prawa, a jedynie interpre-
tacji słów. Kolejna związana była z akceptacją
przez RM w uchwale z dnia 19 maja stanowiska
Komisji Rewizyjnej w sprawie podawania nie-
sprawdzonych i nieprawdziwych informacji do-
tyczących dzieci objętych skierowaniami do pla-
cówek opiekuńczo–wychowawczych. Ostatnia ze
skarg dotyczyła wydatkowania pieniędzy przez
prezydenta w okresie od 1 marca do 30 czerwca
br. bez stosownego wniosku ze strony fundacji.
Jak wyjaśniał R. Niewelt, fundacja złożyła
w lutym 2004 r. ofertę, na podstawie której okre-
ślono zakres zadań finansowanych przez mia-
sto na rzecz tej fundacji i w marcu zawarto sto-
sowną umowę: — Nie ma żadnej innej, dodat-
kowej umowy, na podstawie której miasto mia-
łoby zwracać fundacji różnicę pomiędzy 1086 zł
a 2400 zł za usługi opiekuńczo–wychowawcze na
dzieci, na które fundacja wystawiała faktury.
Argumentując za uznaniem skarg za niezasad-
ne, R. Niewelt zapewniał, że ...wszystkie czyn-
ności względem fundacji są wykonywane zgod-
nie z literą prawa i nie dopatrzono się żadnych
uchybień ze strony miasta. Radni przyjęli uchwa-
łę przy 7 głosach wstrzymujących się.

c.d. na stronie 10.
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Zmiany w Radzie Miasta
W powyższej relacji z czerwcowej sesji Rady Miasta informujemy

o przetasowaniach w tym gremium, w efekcie czego grupa radnych
Rybnickiej Inicjatywy Obywatelskiej stopniała do trzech osób i nie
może już tworzyć klubu radnych. Radni Tomasz Zejer (d. RIO)
i Tadeusz Gruszka zasilili ugrupowanie Prawo i Sprawiedli-
wość, reprezentowane dotąd przez Henryka Frystackiego, Lesz-
ka Kuśkę i Andrzeja Wojaczka. W związku z powołaniem Klu-
bu Radnych PiS, trzej wymienieni radni wystąpili z Bloku Samo-
rządowego Rybnik, z którego listy startowali do wyborów samo-
rządowych. Natomiast BSR pozyskał radną Lidię Rosół (d. RIO).
Do zmian doszło również na lewicy: radny Kazimierz Zięba (d. SLD)
zadeklarował przynależność do Socjaldemokracji Polskiej i prze-
stał reprezentować SLD w Radzie Miasta.

Ale to już było...Ale to już było...Ale to już było...Ale to już było...Ale to już było...
W punkcie wolne głosy i wnioski kończącym

obszerną sesję, radni powrócili do sygnalizowa-
nych w trakcie poprzednich posiedzeń spraw.
Nie zabrakło jednak zaskakujących... wystąpień
i to w dosłownym tego słowa znaczeniu.

A. Fudali poinformował radnych o wyjeździe we
wrześniu do greckiej Larissy w celu parafowania
umowy partnerskiej, a M. Śmigielski przedstawił
wyjaśnienia odnośnie pisma jednego z mieszkańców,
który poruszył temat budynku u zbiegu ul. Powstań-
ców i Gliwickiej, użytkowanego kiedyś przez ZUS.
Henryk Frystacki (PiS) powrócił do tematu ka-
nalizacji, mówiąc o kosztach inwentaryzacji poszcze-
gólnych odcinków sieci: — Mieszkańcy dostają pi-
sma, że nie dopełnili wszystkich formalności związa-
nych z przyłączem kanalizacyjnym, gdyż nie wykonali
końcowej inwentaryzacji. Na niektórych odcinkach
jest to koszt ok. 250 zł, na innych nawet 600 zł, obcią-
żający ponownie mieszkańców. Tymczasem można
by robić to pewnymi etapami, a nawet ogłosić prze-
targ i zlecić inwentaryzację firmie. — Zobowiązuję wi-
ceprezydenta J. Cyrana, by rozeznał całą sytuację
i wypracował procedury, jak robić to najtaniej — za-
pewniał A. Fudali, a R. Niewelt mówił, że pewnym
rozwiązaniem jest powstanie stowarzyszenia miesz-
kańców, które, posiadając osobowość prawną, może
zlecać wykonanie takich zadań: — W ten sposób moż-
na obniżyć koszt indywidualnego przyłącza nawet
o 25%. Jest to możliwe właśnie poprzez zbiorowe zgła-
szanie do odbioru, zbiorowe wykonanie projektów
i zbiorowe odbiory techniczne. Jako przykład podał
tworzące się właśnie stowarzyszenie mieszkańców
– „Golejów – Wiek XXI”. Prezydent A. Fudali za-
stanawiał się, na ile sprawę rozwiązałoby jedno sto-
warzyszenie z kilkoma filiami. — Musimy pomóc
mieszkańcom, by chętniej przyłączali się do kanaliza-
cji — podsumował R. Niewelt. Do tematu kanali-
zacji, tym razem w Niedobczycach, nawiązał też
H. Ryszka, który mówił również o remoncie wia-
duktu i inwestowaniu na terenach pogórniczych
w kontekście problemów firmy „Lubar”, która chce
zatrudnić pracowników, ale ze względu na zawiłości
prawne nie może uzyskać pozwolenia na prowa-

dzenie produkcji. K. Stokłosa powróciła do jakości
wody i raportu w tej sprawie, który w czasie sesji
otrzymała od prezydenta: — Który przeciętny „spi-
jacz” wody będzie w stanie zinterpretować wyniki
analizy bakteriologicznej wody zamieszczanej na
stronie internetowej? — zastanawiała się radna. K.
Stokłosa nawiązała też do sygnalizowanych na po-
przedniej sesji uwag i pytań, na które nie otrzymała
odpowiedzi. Dotyczyły one zakazu jazdy na torze
saneczkowym, wykonania dróżki łączącej parking
na Wiśniowców z ul. Gliwicką, możliwości ustawie-
nia ławek na alejce spacerowej za kąpieliskiem Ruda
i obecność słupków na ul. Platanowej oraz odpo-
wiedzi ustnej udzielonej przez miasto na pisma re-
stauracji „Kapitol” i PPHU „Brawo”. K. Zięba po-
wrócił do programu rozwoju lokalnego w zakresie
budowy mieszkań socjalnych,
a także nawiązał do otoczenia przychodni lekarskiej
przy ul. Orzepowickiej na Nowinach i świetlicy śro-
dowiskowej przy ul. Hibnera, wydania wojny „graffi-
ciarzom” i braku pasów przejścia dla pieszych przy
chwałowickim rondzie, jak również apelował o przy-
spieszenie monitoringu. Największe zaskoczenie wy-
wołało jednak oświadczenie T. Zejera: — Z całym
szacunkiem i osobistą sympatią do osób Krystyny Stokłosy,
Stanisława Stajera i Longina Bednorza oraz nieobecnych
już na tej sali Grażyny Potery i Alicji Wrzoł,
z przykrością stwierdzam, że kreowana przez RIO polityka
stała się dla mnie niezrozumiała. Jednak chcąc nadal funk-
cjonować w tej Radzie i kierować się pragmatyką oświad-
czam, że występuję z ugrupowania RIO, stojąc nadal w
opozycji do większościowego klubu BSR. Skłaniam swoje
sympatie w stronę koła PiS. Słowa te potwierdził H. Fry-
stacki, informując o powstaniu klubu radnych PiS. Nie
było to jedyne zaskakujące oświadczenie tego wieczora:
— Z dniem 15 czerwca Lidia Rosół (reprezentująca do-
tychczas RIO – przyp. red.) została członkiem BSR —
poinformował R. Niewelt (czytaj niżej).

W dalszej części kończącego sesję punktu,
L. Kuśka powrócił do tematu monitoringu i koro-
wodów dzielnic, mówiąc, że impreza nie cieszyła
się już tak dużym zainteresowaniem, a ocena prze-
marszu była nieuczciwa: — Korowód nie był sukce-
sem (...). Zmieńmy komisję albo formułę imprezy
— przekonywał. O subiektywnych odczuciach i in-
dywidualnym wyborze mówił A. Fudali: — To kry-

W relacji z sesji RM zamieszczonej w poprzedniej „GR” znalazł się akapit doty-
czący rozpatrywanej przez radnych skargi Jana Szymały z Rybnika na działania
Ośrodka Pomocy Społecznej, skierowanej do prezydenta miasta.

W piśmie J. Szymały, jakie otrzymaliśmy po tej publikacji, autor zwraca uwagę, że
przedmiotem skargi nie była wysokość pomocy finansowej świadczonej matce oraz
jego pisemne interwencje w tej kwestii. Zgodnie z tekstem skargi prostujemy zatem,
że skarga dotyczyła „...łamania prawa przez OPS w Rybniku przy ul. Żużlowej”,
ponieważ „...OPS nie wydaje, odmawia wydania decyzji osobom, którym udziela
pomocy.(...) OPS nie informuje: o możliwości odwołania się w ciągu 14 dni od daty
doręczenia decyzji; do kogo i za czyim pośrednictwem mogą się odwołać; kto ją wydał;
na co przyznano kwotę; o uzasadnieniu decyzji”. Skargę J. Szymały radni uznali za
niezasadną. Za błędną interpretację zainteresowanego przepraszamy.

Redakcja

Sprostowanie

Pokłosie skargi...

teria, które trudno zmierzyć i zwarzyć. Moje oceny
też były inne, co nie znaczy lepsze — stwierdził pre-
zydent zapewniając, że w przyszłym roku rady dziel-
nic dostaną zaliczkę na organizację korowodów. Pla-
nuje się również wybór tylko trójki laureatów, a ju-
rorzy oceniający przemarsz będą „z zewnątrz”, by
nie posądzano ich o stronniczość. A. Fudali apelo-
wał też do radnych, by swoje pytania składali na pi-
śmie, aby ze względu na mnogość zgłaszanych spraw,
nie dochodziło do sytuacji, w której nie otrzymują
oni odpowiedzi na sygnalizowane problemy.
A. Wojaczek przedstawił skargi mieszkańców Chwa-
łowic na nawierzchnię ul. 1–go Maja i stan chodni-
ka na wysokości ul. Ogrodowej i Szulika, a B. Dra-
biniok mówił o wycince drzew na ul. Zebrzydowic-
kiej i przesunięciu terminu budowy kanalizacji Ze-
brzydowice–Orzepowice. — Przetarg jest już rozstrzy-
gnięty, prace mają ruszyć we wrześniu — wyjaśniał
prezydent. Do tematu dróg w dzielnicach nieobję-
tych kanalizacją powrócił St. Stajer, który oczekiwał
również wyjaśnień w sprawie wywiadu z Janem Ol-
brychtem na łamach „GR”, w kontekście udostęp-
niania opozycji stron tylko po sesji absolutoryjnej
i budżetowej. Radny RIO mówił też o konieczności
zajęcia stanowiska w sprawie zatrudnienia byłego wi-
ceprezydenta miasta w Przedsiębiorstwie Wodocią-
gów i Kanalizacji w Rybniku oraz podziękował
T. Zejerowi za dotychczasową współpracę. Roman
Berger z BSR skarżył się na złą jakość nawierzchni
parkingów, a Z. Gajda powrócił do ul. Popielowskiej
i zablokowanego dojazdu do kilku posesji, zwracając
się do miasta o pomoc w rozwiązaniu konfliktu:
— Spróbujemy doprowadzić do rozmów, ale jaki będzie
ich efekt – zobaczymy — mówił prezydent. Na zakoń-
czenie sesji T. Gruszka poddał pod rozwagę możliwość
otwarcia w Rybniku klasy technikum górniczego, wzo-
rem Wodzisławia i Knurowa, której uczniowie mieli-
by zagwarantowane praktyki w kopalniach. — Jeżeli
Kompania Węglowa włączy się finansowo do tego po-
mysłu, to kto wie — mówił A. Fudali.

Mimo wcześniejszych obaw sesja trwała tylko...
jeden dzień.

r, (S)

c.d. ze strony 9.

Kolejna sesja Rady Miasta
odbędzie się 15 września o godz. 16.00
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Trzecie miejsce w kraju i pierwsze na Śląsku, w
grupie największych polskich miast (powyżej 100
tys. mieszkańców), zajął Rybnik w tegorocznej
edycji rankingu „Profesjonalna Gmina Przyja-
zna Inwestorom”. Miasto znalazło się w czołów-
ce zestawienia już po raz trzeci.  Kapituła kon-
kursu brała pod uwagę m.in. poziom organizacji
UM i jakość obsługi interesantów, uczestnictwo
mieszkańców w sprawowaniu władzy oraz jakość
zarządzania finansami. Po raz pierwszy w historii
rankingu oceniano również kontakty samorządów
z Unią Europejską pod względem pozyskiwania
środków europejskich.

Ranking został stworzony z myślą o podnosze-
niu poziomu profesjonalizmu zarządzania gmina-
mi i poprawie współpracy pomiędzy inwestorami
i lokalną administracją publiczną. Jego głównym

Pod koniec lipca w dzielnicy Boguszowice 10–letni
chłopiec przyniósł do domu znalezione w biały
dzień zwierzątko, które z trudem poruszało się po
ziemi. Nietoperz, który normalnie jest aktywny tyl-
ko w nocy, na skutek choroby utracił wrodzony lęk
przed ludźmi i łatwo dał się złapać. Kontakt z cho-
rym zwierzęciem miało kilkanaście osób, w tym
małe dzieci. W końcu, kupiony za dwa lody, nieto-
perz trafił do interesującego się zwierzętami 16–
letniego Damiana Kiełczewskiego, który dopie-
ro co zdał do Technikum Weterynaryjnego. Chło-
pak, widząc, że zwierzę jest chore, skontaktował
się przez Internet ze specjalistyczną poznańską kli-
niką, skąd otrzymał namiar na Centrum Dziedzic-
twa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach, jako
najbardziej kompetentną placówkę. Jego pracow-
nica przyjechała do Rybnika i zabrała zwierzę, które
jednak nie przetrwało trudów podróży. Po prze-
prowadzonych badaniach okazało się, że nietoperz
był chory na wściekliznę...

I może perypetie te można by uznać za anegdo-
tyczne, gdyby nie fakt, że dla ludzi, którzy mieli

kontakt z chorym zwierzęciem, a nie zostaną za-
szczepieni, wścieklizna stanowi śmiertelne zagro-
żenie. O wynikach badań w opisywanym przypad-
ku odpowiednie służby w Rybniku dowiedziały się
4 sierpnia. Działania podjął Miejski Inspektorat
Weterynarii, Powiatowa Stacja Sanitarno–Epi-
demiologiczna oraz miasto, a dokładnie Wydział
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludno-
ści oraz Straż Miejska. Obszar dzielnicy o pro-
mieniu pięciu kilometrów uznano za zagrożony
wścieklizną, pojawiły się odpowiednie ostrzeżenia,
a Straż Miejska  większą uwagę zwracała na wolno
biegające psy i koty. Wywiad inspekcji sanitarnej
spowodował konieczność zaszczepienia 13 osób,
które miały ze zwierzęciem kontakt. Nowoczesne
szczepionki aplikuje się w ramię, a szczepienie trze-
ba wykonywać kilkakrotnie, nie ma jednak mowy
o „serii bolesnych zastrzyków w brzuch”, co dzia-
łało tak odstraszająco...

Szczegóły akcji przekazano mediom na specjal-
nej konferencji prasowej, w której wzięli udział
m.in. przedstawicielka Sanepidu Aleksandra Na-
czyńska, powiatowy lekarz weterynarii Ryszard
Wilk i naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzyso-
wego UM  Janusz Abrahamowicz. Odpowie-
dzialne za sanitarne bezpieczeństwo mieszkańców
miasta służby pragną uświadomić, że mimo incy-
dentalnego występowania wścieklizny, jest ona na-
dal chorobą bardzo groźną, nie należy więc baga-
telizować żadnych sygnałów.                                  (r)

Wściekły mroczekWściekły mroczekWściekły mroczekWściekły mroczekWściekły mroczek
Po raz pierwszy od 1998 roku

w Rybniku pojawiła się wścieklizna i to
nie w postaci chorego psa czy lisa, ale...
nietoperza o wdzięcznej nazwie mroczek
późny.

Wścieklizna jest ostrą, wirusową chorobą zakaźną układu nerwowego zwierząt ssących. Źródłem zakażenia są
dzikie zwierzęta drapieżne, w Europie najczęściej dziki lis. Pokąsane przez niego inne dzikie lub domowe zwierzęta
mogą stać się przyczyną zakażenia człowieka. Najczęściej dochodzi do niego przez wprowadzenie wirusa ze śliną do
rany w czasie pokąsania przez chore zwierzę. Pierwsze objawy to gorączka, bóle głowy, nudności, niepokój i podnie-
cenie, czasem ataki szału. Potem choroba przechodzi okres porażeń prowadzący do śmierci. Charakterystycznym
objawem jest zjawisko wodowstrętu. Po pokąsaniu przez zwierzę należy niezwłocznie przemyć ranę i udać się do
lekarza, który zdecyduje czy trzeba podać szczepionkę. Do lekarza należy zwrócić się również w przypadku kontaktu
ze zwierzęciem, które jest podejrzane o wściekliznę.

• zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach ze zwie-
rzętami wolno żyjącymi tj. lisami, kunami, nietoperzami

• przeprowadzenie przez rodziców rozmów z dziećmi na te-
mat właściwego zachowania w kontaktach ze zwierzętami
dzikimi: unikać bezpośredniego kontaktu, unikać kontaktu
z nietoperzami – nie podnosić zwierząt pełzających po zie-
mi, w miarę możliwości zabezpieczyć miejsce przed dostę-
pem innych ludzi i zwierząt, zawiadomić dorosłych

• ograniczenie swobodnego poruszania się psów
i kotów bez smyczy i nadzoru właścicieli

• zaleca się również szczepienie przeciw wściekliźnie kotów.

Fakt znalezienia martwego lub pełzającegoFakt znalezienia martwego lub pełzającegoFakt znalezienia martwego lub pełzającegoFakt znalezienia martwego lub pełzającegoFakt znalezienia martwego lub pełzającego
nietoperza należy niezwłocznie zgłosić donietoperza należy niezwłocznie zgłosić donietoperza należy niezwłocznie zgłosić donietoperza należy niezwłocznie zgłosić donietoperza należy niezwłocznie zgłosić do

Miejskiego Inspektoratu Weterynarii – tel. 42 28 632,Miejskiego Inspektoratu Weterynarii – tel. 42 28 632,Miejskiego Inspektoratu Weterynarii – tel. 42 28 632,Miejskiego Inspektoratu Weterynarii – tel. 42 28 632,Miejskiego Inspektoratu Weterynarii – tel. 42 28 632,
do najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt,do najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt,do najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt,do najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt,do najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt,
do Straży Miejskiej w Rybniku – tel. 42 27 252do Straży Miejskiej w Rybniku – tel. 42 27 252do Straży Miejskiej w Rybniku – tel. 42 27 252do Straży Miejskiej w Rybniku – tel. 42 27 252do Straży Miejskiej w Rybniku – tel. 42 27 252

lub na policję – tel. 42 95 200, 42 95 201lub na policję – tel. 42 95 200, 42 95 201lub na policję – tel. 42 95 200, 42 95 201lub na policję – tel. 42 95 200, 42 95 201lub na policję – tel. 42 95 200, 42 95 201

W związku z zaistnieniem przypadkuW związku z zaistnieniem przypadkuW związku z zaistnieniem przypadkuW związku z zaistnieniem przypadkuW związku z zaistnieniem przypadku
wścieklizny w Rybniku–Boguszowicachwścieklizny w Rybniku–Boguszowicachwścieklizny w Rybniku–Boguszowicachwścieklizny w Rybniku–Boguszowicachwścieklizny w Rybniku–Boguszowicach
powiatowy lekarz weterynarii apeluje o:powiatowy lekarz weterynarii apeluje o:powiatowy lekarz weterynarii apeluje o:powiatowy lekarz weterynarii apeluje o:powiatowy lekarz weterynarii apeluje o:

Profesjonalny RybnikProfesjonalny RybnikProfesjonalny RybnikProfesjonalny RybnikProfesjonalny Rybnik
w „złotej setce”w „złotej setce”w „złotej setce”w „złotej setce”w „złotej setce”
Dwa przeprowadzone ostatnio rankingi
w dziedzinie inwestycji oraz rozwoju
lokalnego usytuowały Rybnik na
dobrych miejscach.

celem jest tworzenie dobrych warunków do inwe-
stowania, rozwoju społeczno–gospodarczego
i spadku bezrobocia.

Organizatorami konkursu są Fundacja Roz-
woju Demokracji Lokalnej, Konferencja In-
westorów oraz firma doradcza Wolski&Jefre-
mienko. Uroczystość ogłoszenia wyników miała
miejsce 10 lipca br. w sali kolumnowej Sejmu RP.

•••
Dziesiąte miejsce w Polsce, a trzecie na Śląsku

zajął Rybnik w siódmej edycji ogólnopolskiego
rankingu „Złota Setka Samorządów 2004”.
Miasto już po raz trzeci znalazło się
w „Złotej dwunastce miast – powiatów grodzkich”.
W uznaniu rozwoju lokalnego w latach 2001–2003
Rybnik został uhonorowany pamiątkowym dyplo-
mem. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się
6 lipca br. w redakcji dziennika „Rzeczpospolita”
w Warszawie.

Ranking przygotowywany przez Centrum Ba-
dań Regionalnych, we współpracy z „Rzeczpo-
spolitą”, przedstawia najlepiej funkcjonujące gmi-
ny w naszym kraju. Zostały w nim ocenione mia-
sta, które zachowują dyscyplinę finansową (defi-
cyt lub nadwyżka poniżej 25 proc. budżetu gmi-
ny). Oceniona została także wielkość inwestycji

w okresie ostatnich trzech lat w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca i zdolność przyciągania nowych
mieszkańców. Twórcy zestawienia wzięli również
pod uwagę inwestycje finansowane poza budżetem
gminy (tzn. przez osobne fundusze celowe lub do-
konywane przez spółki sektora usług komunalnych
będące własnością gminy). Istotnym kryterium był
również wysiłek inwestycyjny, czyli procent docho-
dów przeznaczanych na inwestycje oraz szeroko
pojęta aktywność społeczna (np. frekwencja wybor-
cza, liczba organizacji pozarządowych).

Związek Subregionu Zachodniego
z siedzibą w Rybniku oraz Powiatowy
Urząd Pracy zapraszają na konferencję
„O szybszy rozwój gospodarczy”, która
odbędzie się 24 września br., o godz.
10.00 w siedzibie Cechu Rzemiosł Małej
i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku.
Swój udział zapowiedzieli m.in. prof.
Jerzy Buzek i prezydent Adam Fudali.

O szybszy rozwójO szybszy rozwójO szybszy rozwójO szybszy rozwójO szybszy rozwój
gospodarczygospodarczygospodarczygospodarczygospodarczy

Impreza ta, w latach poprzednich organizowa-
na pod nazwą „Targi Przedsiębiorczości”, od-
będzie się już po raz piąty. Jest ona adresowana
przede wszystkim do przedsiębiorców oraz osób
chcących rozpocząć działalność gospodarczą.
Wygłoszone wykłady mają na celu przybliżenie
przedsiębiorcom norm, jakie należy spełnić
w związku z dostosowaniem się do wymagań unij-
nych oraz zaznajomić z instrumentami wsparcia.

Ponadto czynne będą punkty konsultacyjno–
informacyjne ekspertów zajmujących się m.in.
rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości.

Doradzać będą również przedstawiciele orga-
nizacji przedsiębiorców (cechów rzemiosł, izb
handlowych, izb gospodarczych), Państwowej In-
spekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
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„Grają” fair play?

Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodo-
wej Rybnik–Europa, przy wydatnym finanso-
wym wsparciu miasta, od kilku lat organizuje
wakacje i „zielone szkoły” w Polsce dla dzieci
z okolic Stanisławowa na Ukrainie oraz rejonu
Wileńskiego na Litwie, Rybnik wspomaga też
tamtejszych Polaków w innej formie. Współpra-
cę z miastem Bar na Ukrainie nawiązało rów-
nież Charytatywne Stowarzyszenie Pomocy Ro-
dzinie  Auxilium Familiare z Boguszowic.

Działalność charytatywną na rzecz Polaków
na Wschodzie od 12 lat prowadzi powstały
w Pszczynie Śląsko–Małopolski Komitet Po-
mocy Dzieciom Polskim Archidiecezji
Lwowskiej. W tym czasie, za pośrednictwem
Centrum Oazowego Ruchu Światło–Życie Ar-
chidiecezji Lwowskiej w Dolinie koło Stanisła-
wowa, przekazano naszym rodakom, przede
wszystkim dzieciom, 100 ton darów: żywności,
odzieży, książek, zabawek, pomocy szkolnych.
W Centrum polskie dzieci poznają historię, tra-
dycje i kulturę kraju swoich przodków, tu rów-
nież umacniają wyniesioną z domu wiarę.

Wielkim Mistrzem powołanej przez Komitet
Kapituły Kolegium  Honorowego Odznaczenia
Serduszkiem „Deus Caritas Est” jest ks. arcy-
biskup Damian Zimoń, a w jej skład wchodzą
m.in. Wojciech Kilar, rezydująca w Żywcu
arcyksiężna Maria Krystyna von Habsburg
i śląski kurator oświaty Jerzy Grad. Kapelanem
Komitetu i Kapituły jest ks. Alojzy Bok, zaś
prezesem zarządu jest Józef Ryguła. Odzna-
czenie Serduszkiem jest wyróżnieniem dla za-
służonych darczyńców, wolontariuszy i wszyst-
kich, którzy ze szczególnym zaangażowaniem
ideę wsparli. W lipcu br. w skład Kapituły Ko-
mitetu powołany został prezydent Adam Fu-
dali, który godność tę odebrał po uroczystej
mszy św. w kościele św. Jadwigi w Pszczynie –
Starej Wsi. Nabożeństwo zostało odprawione
w intencji delegacji wyjeżdżającej na spotkanie
z papieżem Janem Pawłem II, który wyjątkowo
przyjął Złote Serduszko „Deus Caritas Est”.

Powołanie prezydenta Rybnika w skład Ko-
mitetu jest, według słów prezesa J. Ryguły,
szczególnym podziękowaniem za włączenie się
miasta w pomoc dla Polaków na Wschodzie oraz
za osobiste zaangażowanie i wsparcie tej idei
przez A. Fudalego.

(r)

— Przyjechaliśmy zapytać jak w mieście układa
się współpraca z przedsiębiorcami, jaki jest klimat
dla inwestycji i jak oceniacie wzajemne kontakty
— tłumaczył rybnickim przedsię-
biorcom Wiesław Truszczyń-
ski, który wspólnie z Anną Wa-
silewską odwiedzili Rybnik. Po-
wodem ich wizyty jest ponowny
udział miasta w ogólnopolskim
konkursie „Gmina Fair Play”
– Certyfikowana Lokalizacja
Inwestycji, którego celem jest
wyróżnienie gmin zaangażowa-
nych w tworzenie możliwie naj-
lepszych warunków dla prowa-
dzenia działalności gospodarczej
i inwestowania oraz udzielanie
im wsparcia w wysiłkach na rzecz
przyciągania nowych inwesto-
rów. W ubiegłym roku Rybnik
otrzymał już certyfikat konkur-
su, a teraz ubiega się o kolejny.
Gmina posiadająca taki tytuł jest
postrzegana jako ta, w której in-
westor może liczyć na zaangażo-
wanie i życzliwość w rozwiązywa-
niu swoich problemów dotyczą-
cych prowadzonej inwestycji. Re-
komendacja Krajowej Izby Go-
spodarczej, która wspólnie z In-
stytutem Badań nad Demo-
kracją i Przedsiębiorstwem
Prywatnym organizuje konkurs,
zachęca przedsiębiorców do lokowania inwestycji
właśnie w wyróżnionych gminach. Uczestnictwo
w konkursie pozwala na pokazanie zarówno do-
brych, jak i słabych stron gminy w zakresie obsługi
inwestorów. Stąd nazwa „Fair play”.

Drugi etap konkursu polega na wizytacji gmin
przez audytorów, którzy sprawdzają wiarygodność
przekazanych wcześniej informacji oraz zdobywają
dodatkowe wiadomości. Taki audyt przeprowadzo-
no również w UM Rybnika, gdzie na pytania wizy-
tujących miasto gości odpowiadali przedstawiciele
dostawców mediów, instytucji finansowych oraz lo-
kalnych organizacji biznesowych, a także przedsię-
biorcy inwestujący w gminie. Przedstawiciele elek-
trowni „Rybnik”, Awim Inwestu, Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji, Izby Przemysłowo–
Handlowej ROP,  Telekomunikacji Polskiej i in.
wypowiadali się m.in. na temat przetargów, dróg,

planu zagospodarowania przestrzennego, a także
mediów – prądu, gazu, wody, telefonów i cen pod-
łączeń. Audytorów ciekawiło czy organizowane są
spotkania z dziennikarzami, jak miasto promuje się
„na zewnątrz”, jakie inwestycje proekologiczne są
realizowane w Rybniku i jak układa się współpra-
ca z zagranicznymi partnerami. — Skoro znamy już
mocne strony Rybnika, może warto powiedzieć coś
o słabych punktach — pytał biznesmenów W.
Truszczyński, i choć w tej kwestii przedsiębiorcy
nie mieli już tyle do powiedzenia, to wskazano na
zbyt słabą sieć dróg i niewystarczającą współpracę

z ośrodkami badawczo–rozwojowymi, szczególnie
pod kątem nowoczesnych technologii. Gospoda-
rzem spotkania był zastępca prezydenta Józef Cy-
ran oraz Iwona Nawrocka z Wydziału Rozwoju,
Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej.
Tego dnia audytorzy spotkali się też z pracownika-
mi urzędu i zobaczyli najważniejsze miejskie inwe-
stycje m.in. Zespół Szkół Wyższych, stadion i szkołę
muzyczną. W konkursie punktowane są również
kwalifikacje pracowników urzędu, szybkość obsłu-
gi, terminowość zobowiązań, jakość pisemnej in-
formacji o procedurach, dbałość o koszty i czas in-
westorów.

Suma punktów z poszczególnych etapów zdecy-
duje o przyznaniu tytułu promocyjnego i certyfi-
katu „Gmina Fair Play”. Podsumowanie i ogłosze-
nie wyników konkursu nastąpi we wrześniu,
a wręczenie nagród – w październiku br.          (S)

PrezydentPrezydentPrezydentPrezydentPrezydent
w kapitulew kapitulew kapitulew kapitulew kapitule

Los naszych rodaków na Wschodzie,
a szczególnie dzieci z rodzin o polskich
korzeniach nie jest obojętny wielu
śląskim organizacjom społecznym,
a także osobom indywidualnym.

„Grają” fair play?
„Życzyłabym wszystkim tak dobrej

współpracy z miastem,”, „przez lata działalności
naszej firmy nigdy nie było problemów”,
„współpraca na bardzo wysokim poziomie”,
„Rybnik powinien zostać laureatem” – takie
komplementy na temat kontaktów
z miastem usłyszeli „wizytujący” Rybnik
audytorzy konkursu „Gmina Fair Play”
od przedstawicieli lokalnych firm.

Audytorzy Anna Wasilewska i Wiesław Truszczyński (na zdj. z lewej)
podczas spotkania z rybnickimi przedsiębiorcami.                           Zdj.: s
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Z MaryjąZ MaryjąZ MaryjąZ MaryjąZ Maryją
naśladować Jezusa...naśladować Jezusa...naśladować Jezusa...naśladować Jezusa...naśladować Jezusa...

...tak brzmiało hasło 59 Rybnickiej Pie-
szej Pielgrzymki na Jasną Górę.

W tym roku po raz pierwszy do Częstochowy piel-
grzymów poprowadził ks. Marek Bernacki, który
zastąpił długoletniego kierownika pielgrzymki
ks. Zygmunta Klima. Pątnicy wyruszyli na trasę
4 sierpnia, po mszy świętej w bazylice Św. Antoniego.
Zaopatrzeni w wygodne obuwie, wodę, kremy ochron-
ne, kapelusze, parasole i peleryny oraz ... własne in-
tencje, pielgrzymowali m.in. przez Wilczę, Gliwice,
Czekanów, Górniki, Miasteczko Śląskie, Kamienicę
Śl., Hutki i Wąsosz. Na Jasną Górę dotarli 7 sierpnia,
po ponad stukilometrowym marszu, gdzie w Kaplicy
Cudownego Obrazu wzięli udział w mszy świętej, któ-
rej przewodniczył abp Damian Zimoń.                (S)

Byśmy pamiętali!Byśmy pamiętali!Byśmy pamiętali!Byśmy pamiętali!Byśmy pamiętali!

 Tradycyjnie już na rybnickim Rynku odbył się
uroczysty apel wojskowy, połączony z wręczeniem
aktów mianowania kombatantom i weteranom oraz
medali i odznaczeń żołnierskich. Jak co roku obcho-
dy uświetnił poczet sztandarowy wraz
z kompanią honorową śląskiego oddziału straży gra-
nicznej z Raciborza. Wśród uczestników wojskowe-
go święta byli m.in. przedstawiciele władz samorzą-
dowych reprezentowanych przez starostę powiatu
Damiana Mrowca i prezydenta Adama Fudalego,
przedstawiciele rad gmin Raciborza, Żor, Czer-
wionki–Leszczyn, Świerklan i Radlina, byli ko-
mendanci WKU w Rybniku oraz komendanci po-
licji, straży miejskiej i pożarnej. W uroczystościach
wzięły również udział środowiska kombatanckie,
w tym przedstawiciele Rodziny Katyńskiej oraz
rybniccy harcerze. Towarzyszyła im grupa skau-

tów z Anglii, którym ryb-
niczanie chcieli przybliżyć
choć część polskiej trady-
cji historycznej. Uroczy-
stość była okazją do zło-
żenia życzeń żołnierzom
odbywającym czynną służbę wojskową, żołnierzom
zawodowym, kombatantom i weteranom oraz wszyst-
kim zaangażowanym w obronę polskich granic i ich
rodzinom. Słowa szczególnego uznania skierowano
do żołnierzy biorących udział w misjach pokojowych
poza granicami naszego kraju. Przedstawiciele WKU
oraz miasta podkreślali też zadania stojące obecnie
przed wojskiem, by, jak mówił komendant WKU,
„(...) mundur mógł się kojarzyć z bezpieczeństwem i
stabilnością(...)”.

— (...) Głęboko wierzę, że tak jak przed laty losy zacho-

Grupa pielgrzymów przed wyruszeniem na Jasną Górę.                                                                              Zdj: s.

— Święto Wojska Polskiego jest wyrazem hołdu dla dorobku oręża
polskiego, kieruje nasze myśli ku obrońcom ojczyzny, bohaterom pól
bitewnych, niezłomnych bojowników o wolność naszą i waszą. Choć
ich prochy rozsiane są po różnych kontynentach, w naszych sercach,
tu nad Wisłą, pamięć o nich nigdy nie zaginie — mówił komendant
Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Krzysztof Radwan
podczas sierpniowych uroczystości. Data 15 sierpnia przypomina
o zwycięskiej Bitwie Warszawskiej, która w 1920 roku
zapobiegała marszowi wojsk sowieckich na zachód Europy.

du znalazły się de facto w ręku polskiego żołnierza, tak teraz
nasz kraj wnosi znaczący wkład w proces budowy „nowej”
Europy i świata. Wierzę zarazem, iż będzie on daleki od
działań zbrojnych, a dotyczył będzie poprawy warunków
naszego życia (...) — mówił prezydent A. Fudali.

Obchody święta Wojska Polskiego rozpoczęła
msza święta w bazylice św. Antoniego, a następnie
delegacje i poczty sztandarowe przeszły na Rynek.
Zakończył je koncert orkiestry dętej i spotkanie
w Ratuszu z udziałem władz miasta oraz kombatan-
tów i weteranów.                                                  (S)

Podczas apelu wręczone zostały akty mianowania oraz medale i odznaczenia żoł-
nierskie...

Uroczystości uświetniły delegacje środowisk kombatanckich i kompania honoro-
wa śląskiego oddziału straży granicznej z Raciborza.

...a delegacje złożyły kwiaty na płycie upamiętniającej pobyt marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Rybniku.                                                                                            Zdjęcia: s
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Przedsiębiorstwo to stawało do obu dotychcza-
sowych przetargów, lecz udało się wygrać dopie-
ro za trzecim razem. Podpisany kontrakt ma war-
tość prawie 8 mln euro. W ciągu dwóch lat na te-
renie obu dzielnic ma powstać ok. 60 km sieci
kanalizacyjnej oraz 9 przepompowni, zadaniem
firmy jest również  renowacja nawierzchni dróg.
Z tym ostatnim zadaniem PRInż. SA. powinno
poradzić sobie szczególnie dobrze, gdyż to budo-
wa dróg jest jego domeną. Przedsiębiorstwo może
pochwalić się udziałem w budowie autostrady A4,
Drogowej Trasy Średnicowej, kilku obwodnic
dużych miast, ale również realizacją kilkunastu
inwestycji proekologicznych, w tym sieci kanali-
zacyjnych, składowisk odpadów i oczyszczalni ście-
ków. Spotkanie w UM było także okazją do za-
prezentowania firmy i jej osiągnięć. — Cieszę się,
że wygrała firma krajowa, a jeszcze bardziej, że ślą-
ska — powiedział prezydent Adam Fudali.
— W przetargu decydowała najniższa cena, ale je-
steśmy przekonani, że katowickie przedsiębiorstwo
jest również gwarantem jakości. Podpisujący umowę
w imieniu firmy wiceprezes Marek Tarach zapewnił
też, że w przedsięwzięciu przewidywany jest udział

rybnickich firm, szczególnie korzystanie z miej-
scowego sprzętu oraz transportu. Miastu bardzo
zależy na generowaniu  miejsc pracy poprzez włą-
czanie się w realizację inwestycji rybnickich firm,
ale muszą się one dostosować technologicznie
i terminowo do głównego wykonawcy.

Przypomnijmy, że cała inwestycja obejmuje
swoim zasięgiem 17 dzielnic Rybnika i 2 sąsied-
nie gminy: Jejkowice i Gaszowice. Całkowity koszt
planowany jest na ponad 127 mln euro, prawie 72
mln euro miasto pozyskało w ramach europejskiego

W połowie lipca w rybnickim Urzędzie
Miasta miało miejsce uroczyste
podpisanie umowy na budowę
kanalizacji w dzielnicach Zebrzydowice
i Orzepowice. W wyniku kolejnego
przetargu, głównym wykonawcą III
etapu realizacji tej inwestycji zostało
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
- Holding z Katowic.

III etap budowy kanalizacji

Do trzech razy sztuka...

Podpisującym umowę prezydentowi Adamowi Fudalemu i wiceprezesowi PRInż SA. Markowi Tarachowi towa-
rzyszą skarbnik Bogusław Paszenda oraz przedstawicielka PRInż, prokurent Jadwiga Żukowska.

funduszu ISPA. Reszta finansowana jest z poży-
czek z Europejskiego Banku Odbudowy i Roz-
woju i Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz z budżetu miasta. Roboty
mają się zakończyć w 2007 roku.

Aktualnie trwają prowadzone od połowy 2003
roboty w Golejowie, na Zamysłowie i w Kamie-
niu, a ich zakończenie planowane jest na II kwar-
tał 2005 roku. W sumie w tych trzech dzielnicach
wybudowano już ponad 50 km kanalizacji grawi-
tacyjnej i tłocznej. Na  terenie tym  powstało do-
tąd ponad 600 studzienek przyłączeniowych.
W kwietniu br. podpisana została umowa z poznańską
Hydrobudową 9 na budowę sieci w trzech kolejnych
dzielnicach: Niedobczycach, Niewiadomiu

i w Paruszowcu–Piaskach, gdzie powstać ma sieć
długości ponad 100 km i 13 przepompowni. Ofi-
cjalne przekazanie placu budowy miało miejsce
1 lipca br. W Zebrzydowicach i Orzepowicach pra-
ce rozpoczną się na początku września.

Na rozstrzygnięcie czekają przetargi na budo-
wę sieci w Ligocie–Ligockiej Kuźni, Gotartowi-
cach i Boguszowicach– Starych, gdzie roboty po-
winny ruszyć jeszcze w tym roku. W Popielowie
i Radziejowie pierwsze wykopy planuje się na po-
czątku przyszłego roku. Trwają też postępowania
przetargowe  na projekty sieci w gminach Jejko-
wice i Gaszowice oraz w  dzielnicach Chwałowi-
ce, Meksyk, Rybnicka Kuźnia i Ochojec.

Z całkowitego kosztu inwestycji kanalizacyjnej
wydano dotychczas 2.745.340 euro jako środki
kwalifikowane oraz 4.692.166 euro jako środki
niekwalifikowane (razem 7.437.506). Warto pod-
kreślić, że na konto inwestycyjne zadania wpłynę-
ła już zaliczka ze strony Unii Europejskiej w wy-
sokości 14 mln 200 tys. euro. Gwarantuje to za-
chowanie płynności finansowej robót przez naj-
bliższy okres.

(r)Budowa przepompowni w dzielnicy Zamysłów.                                                                                       Zdjęcia: r
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Był to kluczowy moment w realizacji polityki rozwoju firmy, a także tworzenia i modyfikacji jej
struktur w celu całkowitego zaspokojenia potrzeb klienta oraz polepszenia jakości świadczonych przez
PWiK usług, co stanowi najważniejszą część polityki jakości firmy.

Biuro Obsługi Klienta tworzy zespół ludzi starannie wyselekcjonowanych z poszczególnych dzia-
łów firmy, którzy dzięki swoim predyspozycjom oraz doświadczeniu zapewnią klientowi pełną i rze-
telną informację, a także pomogą podjąć decyzję najbardziej adekwatną do jego potrzeb.

Dzięki istnieniu Biura Obsługi Klienta każdą informację i usługę można uzyskać w jednym miejscu
w firmie, bez konieczności wędrowania po poszczególnych działach. Można tu załatwić wszelkie for-
malności – od uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodnej i kanalizacyjnej aż po
zawarcie umowy o świadczenie usług przez PWiK. Są tu również dostępne wszelkie informacje doty-
czące innych usług świadczonych przez firmę takich jak: prace projektowe, wykonywanie robót bu-
dowlanych w zakresie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, wywóz nieczystości czy usługi la-
boratoryjne. Pracownicy Biura pomogą klientowi przebrnąć jak najszybciej przez gąszcz przepisów
i rozwiązać indywidualne sprawy. Utworzenie Biura Obsługi Klienta jest kolejnym krokiem w rozwo-
ju firmy i tworzy zupełnie nową jakość w jej działalności.

W Biurze Obsługi Klienta można również uzyskać informacje na temat promocji w przyłą-
czaniu do sieci kanalizacyjnej.

Szczegóły: Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

ul. Pod Lasem 62, Rybnik,
tel. 42 49 599, 42 49 613;

fax 42 49 644, 42 49 230,
www.pwik-rybnik.pl

Skorzystaj z oferty PWiK!

Przyłącza w promocji

Biuro Obsługi Klienta
W lipcu br. rybnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

uruchomiło Biuro Obsługi Klienta.

Korzyści z przyłączenia domu do kanalizacji są ewidentne: eliminowany jest przykry
zapach, nie trzeba kontrolować stanu szamba i zlecać wywozu nieczystości,

co łączy się z oszczędnościami.
Koszty przyłącza, a więc projektu i robót ziemnych, ponoszą mieszkańcy,

ale można je zminimalizować korzystając z promocyjnej oferty rybnickiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Efekt ekologiczny kanalizacji zostanie osiągnięty tylko wtedy,
gdy do budowanej przez gminę sieci mieszkańcy przyłączą swoje domy.

Oferta  obejmuje:
• wykonanie projektu budowlanego przyłącza kanalizacji
  sanitarnej (tel. 43 28 082)

• wykonanie kompleksowych robót budowlanych
(tel. 43 28 081)
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Od 19 lipca zamknięta dla ruchu była ulica Mikołowska na odcinku od 
ul. Przemysłowej do ronda Mikołowskiego. Utrudnienia dla kierowców spo-
wodowane były pracami związanymi z obniżeniem ulicy pod wiaduktem
kolejowym do 60 cm (w najgłębszym miejscu), tak by nie dochodziło tam
do kolejnych, niebezpiecznych wypadków. Prace, które wykonywał Zakład
Budowlany Romana Tajaka z Żor, obejmowały wymianę konstrukcji asfal-
towej na powierzchni 1226 m kw., łącznie z nową podbudową w miejscu
pogłębienia oraz nakładek warstw asfaltowych nawierzchni na odcinku ul.
Przemysłowa – Olszowa. — Dodatkowo wykonanych zostało 1670 m2 chod-
ników, a koszt całego zadania wyniósł ponad 900 tys. zł — mówi naczelnik
Wydziału Dróg UM Rybnika Andrzej Kopka. Otwarcie drogi zaplanowa-
no na 22 sierpnia.

Zwykle raz w roku w mieście odbywa się poziome znakowanie dróg, choć
bywają wyjątki. Dotyczy to przejść i skrzyżowań w miejscach narażonych na
największe „ścieranie” białych pasów, takich jak ul. Wodzisławska, Kotu-
cza i Gliwicka, gdzie znakowanie odbywa się dwa razy w roku: — Rybnik
ma drogi dobrze oznakowane poziomo — ocenia A. Kopka. — Drogi główne
– krajowa, wojewódzkie i część powiatowych są już oznakowane, a zakończe-
nie prac zaplanowano na wrzesień.

W Rybniku ruszyła też największa inwestycja drogowa ostatnich lat –
Obwodnica Północna. Plac budowy został przekazany 4 sierpnia, a ter-
min wykonania zadania planowany jest na 31 maja 2005 r. Koszt inwestycji
to prawie 8 mln zł, a na jego wykonanie miasto otrzymało 2 mln zł z fundu-
szu łagodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa. Zakres prac to ponad
kilometr całkowicie nowej drogi usytuowanej na nasypie pomiędzy ul. Gli-
wicką i Rudzką. Na ul. Gliwickiej planowane jest rondo z wydzielonymi
prawoskrętami. Prace prowadzi przedsiębiorstwo „Eurovia” z Mikołowa,
ale podwykonawcami robót są lokalne firmy, wśród nich m.in. Rybnickie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego.

W mieście rozpoczęły się również inne prace drogowe – remonty na-
wierzchni ulic Żużlowej (odcinek od ul. Poniatowskiego do ul. Gliwickiej),
Karłowicza i Kilińskiego wraz z chodnikiem oraz ul. Kowalczyka, a także
remont placu manewrowego na ul. Webera. W najbliższym okresie wyko-
nana zostanie nowa zatoka autobusowa na ul. Małachowskiego. Przy tej
okazji wybudowanych będzie ok. 100 m chodnika. Już niebawem piesi będą
poruszali się po nowo powstałym chodniku na ul. Wodzisławskiej (na od-
cinku od sklepu meblowego „Kaczor” aż do stacji benzynowych). Prace mają
potrwać do końca września.

Mieszkańców dzielnic szczególnie interesuje budowa dróg systemem go-
spodarczym: — W październiku mają być zrealizowane dostawy betonitów
do poszczególnych dzielnic, połączone z wykonaniem dróg przez mieszkań-
ców — mówi naczelnik A. Kopka. Trwają też roboty związane z odtwarza-
niem nawierzchni dróg po pracach kanalizacyjnych, realizowanych w ra-
mach programu ISPA. W dzielnicy Kamień wykonano już ul. Makową,
a w trakcie są ulice Żeleńskiego i Sikorskiego, a w Golejowie – ul. Gie-
rymskiego, Morwowa, Wiślana i Jarzębinowa. W Zamysłowie w części wyko-
nane są ul. Hoża, Pod Szybem, Liściasta, Polna, Leśna, Dolna i Głucha. —
Nowe drogi są lepsze niż były przed budową kanalizacji. Mają odpowiednią pod-
budowę, która zwiększa nośność i żywotność tych ulic — wyjaśnia A. Kopka.

Jeszcze w tym roku mają się rozstrzygnąć przetargi na wykonanie lewo-
skrętu z ul. 1 Maja w ul. Kupiecką i remont chodników w tym rejonie,
a także na przebudowę skrzyżowań ul. Cienistej i Żółkiewskiego w Niedo-
bczycach. Ponadto ma się rozpocząć budowa chodnika na ul. Wolnej, po-
między Gotartowicami a Ligotą, której zakończenie przewidziano na czer-
wiec przyszłego roku.

Miasto przygotowuje się też do pozyskiwania środków z UE na kilka in-
nych drogowych projektów m.in. przebudowę ul. Wodzisławskiej z remon-
tem wiaduktu oraz ul. Gliwickiej i Rybnickiej do granic w Ochojcu, przebu-
dowę komunikacyjną w rejonie ulic Raciborskiej–Dworek, a także przebu-
dowę skrzyżowania Rudzka–Podmiejska na rondo.

Tak więc szerokiej drogi!                                                                     (S)

Szerokiej drogi...
...Nie tylko szerokiej, ale przede wszystkim bezpiecznej,

dobrze oznakowanej, pozbawionej dziur i kolein... życzyliby
sobie rybniccy kierowcy. Czy prowadzone w mieście inwestycje
drogowe przybliżą te życzenia rzeczywistości?

W Rybniku ruszyła budowa największej inwestycji drogowej ostatnich lat
– Obwodnicy Północnej.                                                                              Zdjęcia: s

Dzięki obniżeniu ul. Mikołowskiej pod wiaduktem kolejowym, nie powinno tam
dochodzić już do groźnych wypadków powodowanych przez TIR–y.

Efekt prac drogowych ucieszy z pewnością rybnickich kierowców.
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Na wózkach w świat

Kierownictwo ośrodka, w którym dzieci i mło-
dzież jest poddawana terapii oraz się uczy, wyrazi-
ło chęć nawiązania kontaktów z podobną placów-
ka w Rybniku. Stąd wizyta w Ośrodku Leczniczo–
Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych
Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II.

Wcześniej licząca wraz z opiekunami 44 osoby
grupa, spotkała się w Urzędzie Miasta z prezy-
dentem Adamem Fudalim. Dzięki przystosowa-
niu nowego skrzydła budynku dla osób niepełno-
sprawnych, do naj-
większej sali bez
problemu wjechało
kilkanaście osób na
wózkach, co, nieste-
ty, w naszym mieście
standardem jeszcze
nie jest. Prezydent
przedstawił system
opieki nad osobami
niepełnosprawnymi
w Rybniku i sieć pla-
cówek, które go
tworzą. Z  informa-
cji o podobnym sys-
temie we Francji wy-
nika, że na szczeblu
gminy nie mamy się
czego wstydzić, go-
rzej, jeśli idzie o roz-
wiązania systemo-

(28)

Wizyta niepełnosprawnej młodzieży z Liévin

Spotkanie w Urzędzie Miasta.
W ośrodku im. Jana Pawła II gościom zaprezentowano różne formy stosowanej tu terapii.

Zdjęcia: r

Nominowanie Danuty Hübner na stanowisko
Komisarza ds. Polityki Regionalnej jest dla na-
szego kraju sprawą niezwykle istotną. Według

fachowców i komentatorów, stanowisko to jest
jednym z ważniejszych. Wynika to choćby z wiel-
kości unijnego budżetu przeznaczanego na poli-
tykę regionalną. Początkowo mówiło się, że
Hübner zostanie wiceprzewodniczącą Komisji Eu-
ropejskiej, lecz bez istotniejszych wpływów. W po-
przedniej kadencji KE współpracowała ona z Ko-
misarzem ds. Handlu, Pascalem Lamy.

Z materiałów przedstawionych przez Komisję
wynika, że nowy jej skład tworzą ludzie o szerokim
doświadczeniu w różnych dziedzinach polityki. Po-
siadają oni z pewnością dogłębną wiedzę na temat
polityki Unii Europejskiej i jej instytucji. Są wśród
nich byli premierzy, ministrowie i obecni komisa-
rze. Niektórzy z nich odpowiadali za negocjowanie
warunków przystąpienia ich krajów do UE i inni byli
członkami konwentu konstytucyjnego.

Zadania poszczególnych komisarzy nie ograni-
czają się do kierowania sprawami znajdującymi
się bezpośrednio w obszarze ich odpowiedzialno-
ści. Komisja działa kolegialnie i wspólnie podej-
muje decyzje we wszystkich dziedzinach. Każdy

we, szczególnie problem usamodzielniania osób
niepełnosprawnych i zapewnienie im miejsc pra-
cy. Ośrodek w Liévin działa w ramach ogólnokra-
jowego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych,
leczy się tu i uczy prawie setka dzieci od lat 4 do
pełnoletności, zaś edukacja zaczyna się przedszko-
lem, a kończy maturą. Placówka organizuje dzie-
ciom i młodzieży czas od rana do wieczora, od-
ciążając rodzicom. Częściej niż u nas terapeuci
pracują z chorymi również w domu.

W ośrodku im. Jana Pawła II goście wysłuchali
historii jego powstania z inicjatywy ks. Henryka
Jośki, zapoznali się z różnymi formami stosowa-
nej tu terapii, a terapeuci wymienili się doświad-
czeniami w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Niewykluczone, że wizyta ta zaowocuje bliższymi
kontaktami i współpracą.

Wśród gości, zarówno młodzieży, jak i opieku-
nów, były osoby o polskich korzeniach, mówiące
po polsku. Głównym celem przyjazdu grupy do
Polski było zwiedzenie Krakowa, Oświęcimia,
kopalni soli w Wieliczce i pobliskiej Pszczyny.
Fakt, że jest to możliwe również w przypadku osób
na wózkach, świadczy, że w materii likwidacji przy-
słowiowych „trzech schodów” coś zmienia się
w naszym kraju na lepsze.

(r)

D. Hübner przyjmuje gratulacje od prezydenta Rybnika
A. Fudalego. Oboje zostali wyróżnieni przez Regionalną
Izbę Gospodarczą w Katowicach laurami umiejętności
i kompetencji.

Nowy skład Komisji Europejskiej został w połowie
sierpnia przedstawiony przez desygnowanego na jej
przewodniczącego, Portugalczyka José Manuela Barroso.
Wśród 25. komisarzy jest Polka, Danuta Hübner, która
zajmować się będzie sprawami polityki regionalnej.

Bliżej Unii Europejskiej…Bliżej Unii Europejskiej…Bliżej Unii Europejskiej…Bliżej Unii Europejskiej…Bliżej Unii Europejskiej…
z komisarzy ma mieć równe prawa w kolektywnym
procesie podejmowania decyzji. Barroso stwierdził:
„Nie chcę komisarzy pierwszej i drugiej klasy. Wszy-
scy są jednakowo ważni. Pragnę, aby moje rządy
opierały się na solidnej współpracy w zespole”.

Nowy szef KE powiedział też: „Za szczególnie
istotne uważam informowanie o Europie. Niepo-
kojąca jest apatia, jaką zaobserwowaliśmy w ostat-
nich wyborach europejskich. Niezbędne jest bardziej
przejrzyste informowanie obywateli o tym, czym
zajmuje się Europa i dlaczego to robi”.

Nowy zespół komisarzy spotyka się jeszcze nie-
formalnie. Przed 1 listopada nowa Komisja musi
zdobyć zaufanie i zostać zatwierdzona przez Par-
lament Europejski. W ciągu dwóch tygodni, po-
cząwszy od 27 września, komisarze staną przed
komisjami Parlamentu w ramach indywidualnych
przesłuchań. Po zatwierdzeniu zespołu przez PE
(Parlament może głosować jedynie na cały skład
Komisji – nie na poszczególnych komisarzy) roz-
pocznie on wypracowywanie wizji politycznej
i szczegółowego programu na kolejne pięć lat.

Do polityki regionalnej, jednej z istotniejszych
dziedzin działalności UE, mamy zdecydowanie
szczęście. Wiceprzewodniczącym Komisji Rozwo-
ju Regionalnego w Parlamencie Europejskim zo-
stał rybniczanin Jan Olbrycht. Pozostaje nam
tylko mieć nadzieję, że nowy budżet UE na lata
2007–2013, będzie dla naszego kraju korzystny.

Tekst i zdj. Krzysztof Jaroch

Na początku lipca Rybnik gościł grupę niepełnosprawnej młodzieży
z partnerskiego miasta Liévin we Francji.
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A stało się to za sprawą... spóźnienia ówczesnego kandydata na euro-
deputowanego z naszego regionu, byłego premiera Jerzego Buzka, na
umówione z uczniami VI LO spotkanie. W ramach rekompensaty za-
proponował on maturzystom udział w losowaniu podpisanej przez siebie
wizytówki, a nagrodą dla szczęśliwca, który ją wyciągnie, miał być krótki
pobyt w Brukseli. Los uśmiechnął się do Kamili, która wraz z Patrycją
z Chorzowa wyruszyła autokarem do europejskiej stolicy, by zatrzymać się
w polskiej ambasadzie. Wprawdzie w Brukseli do spotkania z przyszłym
europejskim posłem nie doszło, ale po Parlamencie dziewczyny oprowa-
dził współpracownik J. Buzka. Oprócz imponującej siedziby Parlamentu
Kamila i Patrycja zwiedziły najciekawsze zabytki i inne interesujące miej-
sca Brukseli jak Grand Place, mini Europę w pigułce z gdańskim pomni-
kiem „Solidarności” czy Atomium – ogromny model cząsteczki atomu, do
którego można wejść, pojechać windą na taras widokowy i podziwiać pa-
noramę Brukseli. Nie zabrakło też okazji do spaceru po sklepach...

Szkoda, że brukselska przygoda nie zmobilizowała Kamili do
wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego...

(r)

Rybnicki Hufiec OHP, którego komendantką jest
Magdalena Szrek–Moroń, skupia 120 osób,
a wszystko wskazuje na to, że po wakacjach ta liczba
zwiększy się do 180. Dziś OHP to przede wszystkim
państwowa instytucja budżetowa, zajmująca się  mło-
dzieżą trudną, pochodzącą często ze środowisk za-
grożonych demoralizacją, a kie-
rowaną tu  przez szkolnego pe-
dagoga, poradnię psychologicz-
no–pedagogiczną lub społeczne-
go kuratora. W hufcu, dzięki or-
ganizowanym tu praktykom, mło-
dy człowiek ma szansę zdobycia
zawodu – w Rybniku przede
wszystkim branży  budowlanej –
i znaleźć pomoc w otrzymaniu za-
trudnienia. Praktyki zawodowe
prowadzone są w wielu rybnickich
i okolicznych firmach, z którymi
hufiec ma podpisane umowy. Jak
mówi M. Szrek – Moroń, prawie
połowa podopiecznych hufca
znajduje pracę,  w tym  1/3 w fir-
mach, gdzie odbywali praktyki.
Siedziba hufca znajduje się w dwu
małych pokoikach gościnnego
Zespołu Szkół Budowlanych. Tu również funkcjo-
nuje gimnajum dla dorosłych, gdzie „hufcowa mło-
dzież” uzupełnia wykształcenie. Nauczycieli wspie-
rają wychowawcy z hufca, wśród których są kurato-
rzy społeczni. Od kilku lat rybnicki hufiec realizuje
różne programy profilaktyczne finansowane z gran-
tów miejskich. Kierownictwo liczy też na pomoc miasta

w organizacji tzw. hufca środowiskowego ze świetlicą
i hostelem dla najbardziej potrzebujących.

Wejście do UE umożliwiło poszerzenie oferty dla
młodzieży wymagającej szczególnego wsparcie ze
względów społecznych. W ramach środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego powstał ogólnopolski

projekt „Twoja wiedza – twój sukces”, skierowa-
ny do podopiecznych OHP. W Rybniku w jego re-
alizacji bierze udział grupa 30  uczniów odbywa-
jących w hufcu praktyczną naukę zawodu, którzy
ukończyli szkołę zawodową lub gimnazjum dla do-
rosłych w roku szkolnym 2002/2003 bądź w 2003/
2004. Projekt przewiduje w ramach tzw. modułu

reintergracji indywidualne i grupowe zajęcia z psy-
chologiem oraz spotkania z lekarzem, prawnikiem
i specjalistą od spraw uzależnień. Działania eduka-
cyjno–wychowawcze przewidują zajęcia z przedsię-
biorczości i obsługi komputera oraz naukę języka
angielskiego. W ramach kształcenia ogólnego i za-
wodowego uczestnicy programu z Rybnika zdoby-
wają  zawód spawacza elektrycznego i gazowego lub
magazyniera z obsługą wózka widłowego i kasy fi-
skalnej. W programie są również zajęcia z doradcą
zawodowym, a ich celem jest uzyskanie indywidual-
nego profilu zawodowego i umiejętności porusza-
nia się po rynku pracy. Realizacja projektu, nad która
czuwa kierownictwo rybnickiej komendy OHP, trwa

od początku lipca, a zakończenie
planowane jest na połowę grud-
nia br. Zgodnie z zakładanym
końcowym efektem realizacji
projektu, powinno go ukończyć
90%  uczestników, tyle samo –
powrócić do powszechnego sys-
temu kształcenia i podpisać umo-
wę w celu przygotowania zawo-
dowego, a 30% – podjąć stałe za-
trudnienie. W realizacji projektu
współpracuje z  hufcem kilka firm,
które odpowiedziały na ofertę, w
tym np. szkoła językowa „Al-
bion”. Plany są ambitne, ale tylko
taki efekt końcowy zapewnia fi-
nansowanie z unijnej kasy. Jak
mówi M. Szrek–Moroń, są to za-
łożenia realne, gdyż frekwencja
na zajęciach jest prawie 100–pro-

centowa. Projekt jest dla młodzieży przysłowiową
wędką, dzięki której uczestnikom będzie łatwiej „zło-
wić” miejsce pracy. — Chodzi nam o to, by realizacja
projektu „Twoja wiedza – twój sukces” nie była „bi-
ciem piany”, ale by przyniosła konkretne korzyści —
mówi komendantka. — A wiedza jest korzyścią nie-
wymierną...                                                           (r)

Wydawałoby się, że Ochotnicze Hufce Pracy to kojarzący się nienajlepiej relikt
minionej epoki. Okazuje się jednak, że formacja ta nadal istnieje, robiąc wcale
dobrą robotę dla środowiska młodzieży „z problemami”.

OHP szansą dla młodzieży

Twoja wiedza – twój sukces

Zajęcia z przedsiębiorczości w ramach programu „Twoja wiedza – twój sukces”.           Zdj.: s

Kamila w BrukseliKamila w BrukseliKamila w BrukseliKamila w BrukseliKamila w Brukseli

Kamila zwiedziła m.in. Parlament Europejski.                                      Zdj.: arch. K. Jaroch

Tegoroczna maturzystka, absolwentka VI LO im. Marii
Curie–Skłodowskiej w Boguszowicach, Kamila Szkopiak
jeszcze przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu
Europejskiej miała okazję zwiedzić brukselską siedzibę
Parlamentu i samo miasto.
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Od października do czerwca poszczególne grupy
uczniów opracowywały dokumentację, kosztorys
i wykonały prace w terenie. Uczniowie wykarczowali
skarpę przed szkołą, a następnie obsadzili ją roślina-
mi wieloletnimi, iglakami oraz krzewami. Wzdłuż
skarpy posadzono żywo-
płot. Całość wkompono-
wano w ciekawy projekt
architektoniczny z ka-
miennym logo szkoły.
Młodzi wykonawcy mu-
sieli też wcielić się w rolę
przedsiębiorców. Nawią-
zali współpracę z Urzę-
dem Miasta, Zarządem
Zieleni Miejskiej, Przed-
siębiorstwem Wodocią-
gów i Kanalizacji, a także
z szeregiem firm i instytu-
cji prywatnych, które

Nawiązując do artykułu w poprzedniej  „GR”
„Irena chce studiować”, pragniemy poinformować,
że Irena Pawłowa jest już studentką I roku histo-
rii UŚl. w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku. Ire-
na przyjechała do Rybnika z Rejonu Wileńskiego
na Litwie i wspomagana przez miasto, Stowarzy-
szenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik –
Europa oraz państwa Mandryszów, z bardzo do-
brymi wynikami ukończyła LO Sióstr Urszulanek.
Przy okazji prostujemy, że jej rybniccy opiekunowie
– Irena i Wiktor Mandryszowie mieszkają nie
w Orzepowicach, ale w Chwałęcicach. Nadal liczy-
my na wsparcie Ireny w czasie studiów przez osoby
prywatne i instytucje. Kontakt – redakcja „GR”.

Podczas I i II Pikniku
Przyjaciół II LO nie tylko
dobrze się bawiono... ale
pozyskano fundusze, za
które zakupiony został
wysokiej klasy sprzęt na-
głaśniający. Z pewnością
nowy nabytek „zabrzmi”
nie tylko podczas festyno-
wych imprez.

Zdj.: arch. II LO.

2.09., czwartek, godz.11.00 – spot-
kanie z Natalią Piekarską–Po-
netą, Honorową Obywatelką
Katowic, obrończynią nazwy

miasta w 1953 r., poetką;
9.09., czwartek, godz. 14.20 – „Zdrowie dojrza-
łe – problemy kobiet po 50. roku życia” – wykład
dr Grażyny Oślizło;
16.09., czwartek, godz. 11.00 – „Liberalizm –
wróg czy sprzymierzeniec człowieka” – wykład
etyka dr Michała Kapiasa;
20.09., poniedziałek, 13.00 – „Las jest nasz” –
wykład mgr inż. Janiny Kuczery, z–cy Nadleśni-
czego w Rybniku;
14.00 – „Sprzątanie świata”;
27.09., poniedziałek, 11.00 – Uroczysta inaugu-
racja III roku akademickiego w auli Filii U.Śl.
w Rybniku; „Szaleństwo czy konieczność – praw-
da o Powstaniu Warszawskim” – wykład profeso-
ra Uniwersytetu Śląskiego;
28.09., wtorek, 11.00 – Uroczysta inauguracja
Wydziału Technicznego UTW; „Rozwój energe-
tyki na tle rozwoju cywilizacji” – wykład popro-
wadzi prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł, dyr. Cen-
trum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej
w Rybniku.

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

przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654
Program zajęć na wrzesień

W rybnickiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej rozstrzygnięty został
konkurs na logo placówki.

Przystąpili do niego uczniowie IV, V i VII LO oraz Zespołu Szkół Urszulańskich. I miejsce przyzna-
no Przemysławowi Jaskóle z VII LO w Niedobczycach, a jury w ocenie prac kierowało się czytelnością
projektu, trafnym doborem treści i estetyką wykonania. Trzeba przyznać, że gruba księga z siedzącą na
nim sową – symbolem mądrości, budzi jednoznaczne skojarzenia. Dwa kolejne miejsca zdobyli Prze-
mysław Fiałkiewicz (V LO) i Beata Marcol (IV LO).

Konkurs przygotowały bibliotekarki Helena Ratajczak i Justyna Miłkowska, a wśród gości na uroczy-
stości rozstrzygnięcia konkursu obecni byli m.in. dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kato-
wicach Maria Grabowska, metodyk ds. bibliotek szkolnych w Rybniku Romana Piecha, plastyk z SP 1
Małgorzata Olszak, bibliotekarz z „Urszulanek” Gabriela Bonk i opiekunowie uczestników konkursu.

(r)

sponsorowały projekt, dostarczyły rośliny, sadzonki
i ziemię. Jak mówią nauczycielki Joanna Liszka
oraz inicjatorka działań i korodynatorka projektu
Hanna Jendrzejek „(...) uczniowie włożyli w projekt
ogrom własnej pracy i poświęcali swój prywatny czas
zostając po lekcjach i pracując fizycznie. Należą im się
za to wyrazy szczególnego uznania.”

Prace zakończyła prezentacja projektu z udziałem
dyrekcji szkoły, przedstawicieli sponsorów, uczniów
i zaproszonych gości. W październiku licealiści po-
jadą na ogólnopolską prezentację organizowaną co-
rocznie przez Fundację  CEO w Warszawie.

(S)

MikrofonMikrofonMikrofonMikrofonMikrofon
za piknikza piknikza piknikza piknikza piknik

Irena już studentkąIrena już studentkąIrena już studentkąIrena już studentkąIrena już studentką

Wyróżniona I miejscem praca Przemysława Jasóły.

Zeus w „Ekonomiku”
W roku szkolnym 2003/2004 uczniowie

klasy IVa Liceum Ekonomicznego
ZSE–U zainicjowali współpracę
z Fundacją Centrum Edukacji
Obywatelskiej i zrealizowali projekt pod
nazwą „Zeus”, polegający na
zagospodarowaniu terenu wokół swojej
szkoły.

Kamienne logo szkoły zdobi skarpę przed ZSE–U.                          Zdj. arch. szkoły.
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”Szkolny rok się skończył, więc idę do... szkoły”
– podśpiewywali w pierwszych dniach wakacji wy-
chowankowie SP nr 20, gdyż gotartowicka pod-
stawówka zorganizowała dla miejscowych dzieci
dwutygodniowe półkolonie. W ich trakcie naj-
młodsi korzystali z kąpieli na basenie w Stodołach
i krytej pływalni w Połomii, zwiedzili mini–zoo koło

Raciborza, a prawdziwą gratką
okazał się wyjazd do „Multikina”
do Zabrza na premierową projek-
cję filmu „Shrek 2”. Zorganizowa-
no też szereg zajęć na terenie pla-
cówki – ognisko z pieczeniem
kiełbasek, zabawy muzyczne, za-
jęcia sportowo–rekreacyjne i tre-
ningi karate. Każde z 50. dzieci co-
dziennie otrzymywało słodki po-
częstunek i napój. Tegoroczne
półkolonie są już piątym tego typu
przedsięwzięciem organizowa-
nym na terenie SP nr 20. Odbyły
się dzięki finansowemu wsparciu
Urzędu Miasta i Rady Dzielni-
cy Gotartowice, a także zaanga-
żowaniu dyrektor Urszuli Stajer
oraz pracowników szkoły.

Półkolonie dla dzieci i młodzie-
ży spędzających wakacje w mie-
ście, zorganizował też Dom Kul-
tury w Niewiadomiu, a z boga-
tego programu skorzystało ponad
40 młodych ludzi. To właśnie dla
nich zaplanowano zarówno spotkania z psycho-
log Iloną Serednicką, pogadanki na temat bez-
piecznego korzystania z kąpieli wodnych i słonecz-
nych oraz kultury zachowania, jak i konkursy pla-
styczne, zajęcia sportowe, wyjazdy na basen, grill
oraz dyskotekę z zabawami. Dzieci obejrzały rów-
nież przedstawienie teatralne „Sznurkowe skrza-
ty” w wykonaniu Teatru „Wielkie Koło”, zwiedzi-
ły zabytkową, nadpaloną niestety, basztę w Wo-
dzisławiu Śl. oraz Cieszyn, gdzie zobaczyły m.in.
studnię Trzech Braci, wzgórze zamkowe i teatr
A. Mickiewicza. Organizatorzy przygotowali dla
nich także rajd rowerowy, koncert muzyki szan-
towej w wykonaniu Andrzeja Marcinca, wyjazd do
stadniny koni w Stodołach i do „Fikolandii”
w Marklowicach. Dla wszystkich dzieci przygoto-
wano też posiłki, a zwycięzcy konkursów i zawo-
dów sportowych otrzymali słodkie podarunki.

O najmłodszych nie zapomniał również Dom
Kultury w Niedobczycach. Dzieci, które skorzy-
stały z zaplanowanego przez placówkę wypoczyn-
ku zwiedziły Pszczynę, uczestniczyły w ognisku
w Paprocanach, kąpały się w aquaparku w Tar-
nowskich Górach, pisały recenzje obejrzanych

filmów i grały w piłkę ręczną.
W programie wakacji nie za-
brakło też konkursu mody
i piosenki turystycznej oraz
gier planszowych, a lato z Do-
mem Kultury zakończyła dys-
koteka w muszli koncertowej,

którą połączono z wręcza-
niem nagród za uczestnictwo
dzieci w zajęciach.

W Domu Kultury Bogu-
szowice 50 dzieci z rodzin po-
trzebujących wsparcia, uczest-
niczyło w trzytygodniowym
wypoczynku, w ramach które-
go odbyły się zajęcia plastyczne, sportowe, a tak-
że terapeutyczne z zakresu uzależnień. Przygoto-
wano również seanse filmowe, dyskoteki, konkur-
sy z nagrodami, wyjścia na basen oraz wycieczki
do Ojcowa, Krakowa, Olsztyna oraz wyciągiem na
Skrzyczne. Dzieci otrzymywały codziennie dwu-
daniowy obiad, a pomoc w organizacji letniego
wypoczynku, oprócz DK zaoferowały Urząd Mia-
sta i kop. Jankowice.

Akcję „Lato na Nowinach” zorganizowały też
Rada Osiedla Nowiny, Rada Dzielnicy i Mło-
dzieżowy Dom Kultury. Dzięki nim ponad set-
ka dzieci jeździła na basen do Stodół, oglądała
filmy, uczestniczyła w konkursach plastycznych
oraz zabawach ruchowych. Ponadto półkoloniści
jeździli kolejką wąskotorową w Rudach, płynęli

statkiem po zalewie, zwiedzili zabytkową kopal-
nię „Ignacy” oraz pałac i skansen w Pszczynie.
„Wakacje w Harcówce” upłynęły dzieciom na
grach i zabawach, turniejach tenisa stołowego, wy-
cieczkach autokarowych i rowerowych oraz pro-
jekcjach filmów video.

Organizatorem półkolonii było również Przed-
szkole nr 13 z Chwałowic. W dwóch turnusach,
które trwały od 2 do 13 sierpnia, uczestniczyły
dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Półkolonie sfinan-
sowane przez Urząd Miasta Rybnika, Radę
Dzielnicy Chwałowice i Spółdzielnię Miesz-
kaniową „Centrum” oparte były na programie
opiekuńczo–wychowawczym z elementami socjo-
terapii. Typowaniem dzieci zajęli się dyrektorzy

Z pewnością nie mieli czasu na nudę – basen, konie, mini–
zoo, filmy, latawce, pogadanki na temat zachowania, wycieczki
krajoznawcze, odrobina magii – to tylko niektóre atrakcje,
jakie przygotowały rybnickie placówki kulturalno–oświatowe
dla dzieci spędzających wakacje w mieście.

Znów będą wakacje..

Czy wakacje można spędzać w szkole? Tak! przekonują półkoloniści z Gotartowic.
     Zdj.: arch SP nr 20

W ramach akcji „Lato w Bushido na sportowo” dzieci mogły doskonalić grę
w tenisa stołowego.                                                                            Zdj.: M.T.

W czasie wakacji w DK w Chwałowicach dzieci konstruowały latawce.   Zdj.: s

Dzieciom z MDK–u parasol służył częściej do za-
bawy niż do ochrony przed deszczem.

Zdj.: arch. MDK

VVVVV
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Organizacją pobytu 29–osobowej grupy dzieci oraz trzech opie-
kunek zajęło się Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Ryb-
nik-Europa, korzystając z grantu przyznanego przez Urząd Miasta.
Mimo niezbyt sprzyjającej aury, dzieci były zadowolone z uroków
harcerskiego życia – mieszkały w namiotach, brały udział wędrów-
kach, zajęciach sportowych i terenowych, ogniskach, uczyły się pol-
skich piosenek, zwiedzały okolicę – Wisłę, Ustroń, Bielsko, były na
Szyndzielni, a przede wszystkim integrowały się z pozostałymi uczest-
nikami obozu. W czasie odwiedzin obozu przez przedstawicieli Sto-
warzyszenia Rybnik–Europa, dzieci z Litwy zaśpiewały kilka polskich
piosenek i  podzieliły się wrażeniami z polskich wakacji.

Jak mówi komendantka rybnickiego Hufca ZHP i obozu
hm Teresa Knura, w  ciągu całego lata przez harcerski ośrodek
w Wapienicy przewinie się około 700 dzieci, w tym ok. 400 niezrzeszo-
nych uczestników Nieobozowej Akcji Letniej oraz kilkaset zuchów.
Harcerze zawitali tu tylko na dwa pierwsze tygodnie sierpnia, gosz-
cząc na swoim obozie 9 Anglików. W lipcu 15  rybnickich harcerzy
reprezentowało polską organizację na Zlocie Patroli w Szkocji, w któ-
rym wzięli udział skauci z 36 państw. Harcerze z Rybnika spędzali też
wakacje w kilku podobozach hufca: Pająku, Srebrnej Górze, Kątnie
na Mazurach, Zaklikowie na Podkarpaciu i w Podlesicach.

W Wapienicy dzieci uczestniczących w NAL, zuchów oraz harcerzy
odwiedziła delegacja władz miasta z zastępcą prezydenta Ewą Ryszką.

(r)

Znajduje się tam największy w Polsce rezerwat

Rajd na zakończenie lata

Na zakończenie sezonu turystycznego
Komisja Turystyki Górskiej rybnickiego
oddziału PTTK organizuje w sobotę 25
września br. rajd w Beskidzie Śląskim, z metą
w schronisku na szczycie Tułu (621 m n.p.m.).

W góry, w góry...W góry, w góry...W góry, w góry...W góry, w góry...W góry, w góry...
żyny, nagrody za udział w konkursie krajoznaw-
czym oraz punkty GOT za przejście trasy. Orga-
nizatorzy zapraszają dzieci i młodzież szkolną pod
opieka nauczycieli i wychowawców, harcerzy,
członków PTTK i wszystkich innych miłośników
gór bez względu na wiek.

Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie przyjmu-
je i bliższych informacji udziela codziennie
od godz. 8.00 do 16.00 biuro oddziału PTTK
w Rybniku, ul Piłsudskiego 4, tel. 42 28 072
do 17 września br.

Wakacyjna WapienicaWakacyjna WapienicaWakacyjna WapienicaWakacyjna WapienicaWakacyjna Wapienica
Już po raz czwarty dzieci ze szkoły polskiej

w Egliszkach w Rejonie Wileńskim na Litwie spędziły
kilkanaście wakacyjnych, lipcowych dni w Polsce, a po
raz trzeci gościły w harcerskiej stanicy rybnickiego
Hufca ZHP w Bielsku–Wapienicy.

Grupa dzieci z Rejonu Wileńskiego wraz z opiekunami, harcerską kadrą oraz gośćmi z Rybnika.

Uczestnicy kolonii zuchowej pod komendą dh Gabrieli Kuśki realizowali „morski” program
z kapitanem Nemo w roli głównej.              Zdjęcia: r

Zdjęcia na II stronie okładki

chwałowickich placówek, gdyż program objął naj-
młodszych, którzy w czasie wakacji nie korzystają
z żadnych form wypoczynku. W trakcie półkolo-
nii dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych
i prowadzonych przez specjalistów zajęciach te-
rapeutycznych, które miały poprawić ich relacje
w grupie oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa.
Półkoloniści codziennie wyjeżdżali też na atrak-
cyjne wycieczki – do Stodół, na Rudę, do „Figlo-
raju” i kina, korzystali też z pełnego wyżywienia,
a na zakończenie każdy uczestnik turnusu otrzy-
mał... plecak. Placówka i dzieci uczestniczące
w półkoloniach, składają podziękowania prezy-
dentowi miasta oraz wszystkim, którzy przyczyni-
li się do ich organizacji.

Przez pierwsze dwa tygodnie sierpnia CRiR
„Bushido” było organizatorem akcji „Lato w Bu-
shido na sportowo”, w ramach której na kilkugo-
dzinne zajęcia uczęszczała 40 osobowa grupa dzieci

i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat.  W pogodne
dni dzieci spędzały czas nad wodą na terenie ką-
pieliska „Ruda”, przy kapryśnej pogodzie gry i za-
bawy ruchowe, zajęcia rekreacyjno – sportowe  or-
ganizowane były na terenie Bushido. Ponadto, jako
że zajęcia prowadzone były w ramach akcji prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi, miały też miejsce za-
jęcia z pedagog Ewą Rduch. Na zakończenie ak-
cji odbyło się ognisko, podczas którego uczestnicy
w nagrodę za wytrwałość otrzymali z rąk prowa-
dzących zajęcia: Joanny Jeszki, Anny Lenert,
Henryka Sarny i Roberta Szymika pamiątko-
we kubki oraz dyplomy.

 „Czarodziejskie wakacje” – pod takim hasłem
pierwsze dwa tygodnie wakacji spędzili najmłodsi
chwałowiczanie za sprawą miejscowego Domu
Kultury. Zajęcia wypełniły magiczne zabawy sło-
wem, mini – warsztaty magii i wykonywanie ma-
gicznych rekwizytów na bal oraz lektura „Harry
Pottera”. Oprócz gier i zajęć świetlicowych, dzie-
ci wzięły też udział w wycieczkach na Szyndzielnię

łąkowy z wieloma gatunkami storczyków. Dojść
do schroniska można szlakiem czarno znakowa-
nym z Goleszowa lub szlakiem czerwono znako-
wanym z Ustronia poprzez Małą Czantorię (866
m n.p.m.), albo też z Dzięgielowa poprzez dojście
do szlaku czarnego z Goleszowa.

Przyjmowanie uczestników rajdu w schronisku
od godz. 12.00 do 14.00. Wpisowe dla dzieci, mło-
dzieży i członków PTTK – 8  zł, dla pozostałych –
10 zł. Uczestnicy rajdu maja zapewniony gorący
posiłek na mecie, puchar dla najliczniejszej dru-

i do „Leśnego Parku Niespodzianek” w Ustroniu–
Zawodziu. Koniec sierpnia najmłodsi mieszkań-
cy dzielnicy znów mogą spędzić w DK Chwałowi-
ce, który przygotował dla nich kolejny cykl imprez,
tym razem pod hasłem „Wakacje, latawce, wiatr”.
W ramach odbywających się zajęć dzieci kleiły la-
tawce, które poszybują w przestworza 27 sierp-
nia podczas pikniku na lotnisku w Gotartowicach.
W planach jest jeszcze wycieczka do Czech i zwie-
dzanie zamku w Stramberku (26 sierpnia),
otwarty turniej szachowy o puchar lata (30 i 31
sierpnia) oraz festyn „Pożegnanie lata” w par-
ku za DK. 28 sierpnia od godz. 15.00 atrakcje
czekać tam będą nie tylko na dzieci, ale również
i dorosłych – zagra m.in. orkiestra dęta „Rybnik”
oraz zespoły Kan Kan i Kontrast. Zachęcamy za-
tem do pożegnania lata i kończących się wakacji.
Za rok kolejna letnia „laba” ...

(S), M.T.

VVVVV
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22 państwa, 4 kontynenty, 22 tys. mil morskich, 7 miesięcy na wodzie, rok
i 5 dni poza domem – tak w skrócie wyglądała podróż 14 metrowym jachtem
„Stary” ośmiosoobowej załogi, której kapitan, student Śląskiej Akademii
Medycznej Jacek Wacławski miał w chwili wypłynięcia... 22 lata, a średnia
wieku pozostałych „wilków morskich” wynosiła 21 lat. Była to jedna z naj-
większych polskich wypraw żeglarskich ostatnich lat, a jej uczestnicy zostali
uhonorowani wieloma prestiżowymi nagrodami, m.in. „Rejs roku 2003”
i „Kolos 2003” w kategorii żeglarstwo oraz I nagrodę w kategorii „Podróżnik
roku”. I trudno się dziwić...

Cała na przódCała na przódCała na przódCała na przódCała na przód
Wyprawa dookoła Ameryki Południowej była ogromnym przedsięwzię-

ciem logistyczno – organizacyjnym: — Do rejsu przygotowaliśmy się rok, przy
zaangażowaniu rodzin, znajomych i życzliwych ludzi. Udało nam się pozy-
skać kilku sponsorów, ale „odbiliśmy się” też od kilkuset drzwi — wspomina
student turystyki AWF w Krakowie Dominik Bac. —  Musieliśmy kupić
sprzęt elektroniczny m.in. radar, radiopławę, transponder radarowy – rzeczy
których właściwie nie użyliśmy. Tymczasem bardziej potrzebne okazało się
ogrzewanie czy lodówka. Dlatego też swoją wyprawę humorystycznie nazy-
wają „rejsem po kambodżańsku”: — W tropikach sery trzymaliśmy w beczce
z wodą, a przy przejmującym chłodzie mesę zakrywaliśmy zasłoną z koców
i ogrzewaliśmy się „farelką”, którą podłączaliśmy do agregatu. Pokładowe

menu stanowiły m.in. owoce i warzywa, ale
w podróż żeglarze zabrali też 250 puszek pa-
prykarzu, 400 puszek pasztetu, 300 słoików
dżemu, 150 litrów mleka, 50 bochenków chle-
ba i 1500 torebek zup w proszku: — Czasami
po otwarciu słoików mieliśmy nowych „znajo-
mych”. Nauczyliśmy się też piec chleb w ... szyb-
kowarze — chwali się Dominik.

Jak mówią, do podróży pchnęły ich ... ma-
rzenia. Wypłynęli z Portugalii, a stamtąd do-
tarli do Maroka, następnie na Wyspy Kana-
ryjskie, Martynikę, Antyle Holenderskie, Pa-
namę, do Ekwadoru i Chile, przez Horn do
polskiej stacji arktycznej, skąd dopłynęli na
Falklandy, do Argentyny i Brazylii. — Do tej
pory pływaliśmy trochę po Bałtyku i Morzu Pół-
nocnym, ale do lądu dobijaliśmy zwykle po kil-
kunastu godzinach. Teraz było inaczej. Po wie-
lu dniach bez zawijania do portu czuje się
ogromną więź z każdą osobą, która pływa na
statkach — wspomina Dominik Bac. — Na
łódce czas mija bardzo powoli. Regularnie pod-
czas wacht dopadała nas tzw. apatia oceanicz-
na. Dla zabicia czasu organizowano więc...
wieczorki muzyczno – filmowe – na pokładzie
jachtu znalazło się bowiem 250 płyt i 100 fil-
mów. Na morzu spędzili m.in. Wigilię, ale ich
wieczerza niewiele różniła się od tradycyjnej –
składała się z 12 potraw, które przez cały dzień

Podróż marzeń
O takich wakacjach można tylko pomarzyć – trwały ponad

rok, a w ich trakcie młodzi podróżnicy opłynęli Horn, wspinali
się na wulkan Cotopaxi, odwiedzili polską stację na Antarktydzie
i latali paralotnią nad Kanałem Panamskim. Jednak dla załogi
jachtu „Stary” nie były to wakacje, ale trudna, choć pełna
przygód wyprawa. Jej członkowie opowiedzieli o niej w Domu
Kultury w Chwałowicach.

Unijny program nie jest dla MDK nowością, wy-
starczy przypomnieć ostatni zrealizowany w jego
ramach projekt pt. „Nowe wyzwania”, w którym
partnerami Młodzieżowego Domu Kultury były
placówki z Irlandii, Litwy i Bułgarii. Teraz przy-
szła pora na kolejną międzynarodową wymianę
młodzieży: — W marcu tego roku odpowiedziałam na
ofertę wzięcia udziału w wielostronnej wymianie organi-
zowanej przez Asociacion Inter – cultural „La Galeria”
w Hiszpanii — wspomina wicedyrektor MDK Mila-
da Więckowska. — Tematem przewodnim między-

narodowego spotkania było „Środowisko i et-
nografia w Moratalli”. Projekt realizowany był
na początku sierpnia w przepięknym regio-
nie południowo – wschodniej Hiszpanii –
Murcii. Na campingu położonym w lesie,
w pobliżu usytuowanej na skalistym górskim
zboczu wioski Moratalla, spotkała się mło-
dzież z Rumunii, Malty, Polski i oczywiście Hisz-
panii. Rybnicka grupa składała się z pięciu muzyków
pod opieką Andrzeja Betki i czterech grafików, któ-
rzy doskonalili swoje talenty pod okiem Milady Więc-

kowskiej.
Każda z grup

u c z e s t n i c z ą c y c h
w wymianie przygo-
towała oryginalne,
utrzymane w klima-
cie narodowym pre-
zentacje swojego
kraju. Młodzież
uczestniczyła też
w warsztatach, poka-
zach i wspólnych wy-
cieczkach krajo-
znawczych, wymie-
niając poglądy na te-
mat środowiska, po-
znając kulturę, tradycje
i obyczaje Hiszpanii

i porównując je z etnografią swoich narodów. —
Zwiedziliśmy miasto Murcia z zabytkową katedrą
Santa Maria, jedną z najpiękniejszych XIV–wiecz-
nych katedr Hiszpanii o bogato zdobionej baroko-
wej fasadzie. Odpoczywaliśmy na plaży w Puerto de
Mazarron, w części Hiszpanii zwanej Costa Calida
(Ciepłe Wybrzeże). Wędrowaliśmy po skalistych gór-
skich szlakach o odmiennej niż nasza florze i fau-
nie. I spacerowaliśmy po wąskich, krętych i stromych
uliczkach Moratalli, gdzie w czerwcu każdego roku
urządzane są gonitwy byków — wspomina M. Więc-
kowska. Rybnicka grupa spotkała się również
z przedstawicielami władz Moratalli. Rozśpiewani
rybniczanie z chęcią wykonywali też szkice i zdję-
cia, a ich twórcze poczynania znajdą odzwiercie-
dlenie na wystawie, którą zorganizuje MDK.

— Młodzież tak bardzo się zżyła, że już planuje or-
ganizację podobnego projektu w Polsce. Jednak myśli-
my o zimie, gdyż jej uroki są mniej znane młodym lu-
dziom ze słonecznej Hiszpanii czy Malty — mówi Mi-
lada Więckowska. — To będzie kolejne wyzwanie!

(S)

„Młodzież” dla młodzieży

Grupy z wszystkich krajów uczestniczących w projekcie na wieży zamku w Moratalli.

Z gitarą i szkicownikiem do słonecznej Hiszpanii pojechali młodzi ludzie
z Młodzieżowego Domu Kultury. Wyjazd był możliwy dzięki programowi
Unii Europejskiej „Młodzież”, zaangażowaniu pracowników tej placówki
oraz chęci rozwijania artystycznych talentów.

Warsztaty artystyczne z udziałem rybnickiej grupy. (Od lewej) Marta
Szmajduch, Milada Więckowska i Monika Lebok.  Zdjęcia: arch. MDK.

c.d. na stronie 34.
Podróż zatrzymana w kadrze...

Zdj.: Grupa Antarctica
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Mały Teatr TańcaMały Teatr TańcaMały Teatr TańcaMały Teatr TańcaMały Teatr Tańca

SprostowanieSprostowanieSprostowanieSprostowanieSprostowanie
Pan profesor, nie pani profesor...Pan profesor, nie pani profesor...Pan profesor, nie pani profesor...Pan profesor, nie pani profesor...Pan profesor, nie pani profesor...

Zapewniamy, że to nie feministyczne zapędy
kazały nam zmienić płeć pana profesora Józefa
Szymańskiego w omówieniu w numerze 6,7/2004
„GR” publikacji dr Elżbiety Bimler–Mackiewicz
„Znaki cechowe i ich funkcje na ziemiach pol-
skich”. Był to raczej złośliwy chochlik, lubiący
uaktywniać się szczególnie latem... Pana profeso-
ra oraz autorkę książki serdecznie przepraszamy.

Redakcja

•Dom Kultury Niewiadom na koncert muzyki
szantowej (21 lipca).

•Dom Kultury Niedobczyce na koncert pod ha-
słem „Sobota w Niedobczycach” (14 sierpnia) oraz
na III Galę Folkloru Międzynarodowego
– w programie występy zespołów pieśni i tańca
z Żor, Wilamowic, Koszęcina, Dolnego Beneszo-
wa, Opawy i Karwiny oraz kapele podwórkowe
i zespoły muzyki tanecznej (28–29 sierpnia).

•Dom Kultury Chwałowice i Klub Filmu Nie-
zależnego na pokaz serialu „Natalia: Ostatnie
słowo” (21 sierpnia).

 Dyskusyjny Klub Filmowy „Ekran” zapra-
sza na jesienne, tradycyjnie poniedziałkowe,
seanse:

6. 09. – „Piętno”, prod. USA,  reż. Robert Ben-
ton: przejmująca historia miłosna z Nicole Kidman,
Anthony Hopkinsem i Edem Harrisem.

13.09. – „Ruchome słowa”, prod. portugalskiej,
reż Manuel de Oliveira: przewrotny film o podróży
z zaskakującym finałem z Catherine Deneuve i Joh-
nem Malkovitchem w rolach głównych.

20.09. – „Żywot Briana”, prod. Wlk. Brytania,
reż. Terry Jones: świetne antidotum na fanatyzm
w wykonaniu kultowej grupy Monty Pythona.

27.09. – „Nigdzie w Afryce”, prod. niemieckiej,
reż. Karoline Link: sentymentalna i prawdziwa hi-
storia prosto z Kenii, Oscar 2003 za film nie anglo-
języczny.

4.10. – „Fahrenheit 9/11”, prod. USA, reż. Mi-
chael Moore: głośny, kontrowersyjny dokument
antybushowski, Złota Palma w Cannes 2004.

Wszystkie seanse w Kinie Premierowym w Te-
atrze Ziemi Rybnickiej o godz. 19.30.

Dożynkowy festyn
Rada Dzielnicy Ochojec zaprasza do udziału

w festynie dożynkowym, który rozpocznie się o godz.
14.00, 12 września na boisku sportowym przy
ul. Cystersów 34. W programie przemarsz korowo-
du dożynkowego, występy orkiestry dętej i zespo-
łów folklorystycznych, loteria fantowa z nagrodami
oraz wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych.

W kolejne wtorki od 7 września do 5
października br., odbywać się będą
koncerty w ramach organizowanych
tradycyjnie przez Rybnickie Centrum
Kultury Dni Muzyki Organowej
i Kameralnej.

Do udziału w imprezie udało się zaprosić zna-
komite zespoły i solistów z Polski oraz Czech
i Austrii. Usłyszymy zatem: Petera Czecha (or-
gany) i Alenę Czechovą (skrzypce) z Opawy
(7.09.), główną organizatorkę imprezy Elżbietę
Włosek–Żurawiecką i Stanisława Pielczyka

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

Jesienny „Ekran”Jesienny „Ekran”Jesienny „Ekran”Jesienny „Ekran”Jesienny „Ekran”Jesienny „Ekran”Jesienny „Ekran”Jesienny „Ekran”Jesienny „Ekran”Jesienny „Ekran”

(oboje organy) wraz chórem Liceum Ogólno-
kształcącego z Głubczyc pod dyrekcją Tade-
usza Eckerta (14.09.), organistkę Magdalenę
Czajkę z Warszawy (21.09.) oraz reprezentują-
cego Austrię organistę Marka Kudlickiego
z Wiednia (28.09.). Powyższe koncerty będą
miały miejsce w bazylice św. Antoniego o godz.
18.45. Ostatni koncert odbędzie się w „starym”
kościele MBB, również o godz. 18.45, a wystą-
pią chór kameralny Akademii Muzycznej
w Katowicach pod dyrekcją Czesława Freunda
oraz rybniczanka Marta Kogut (organy).

Dni Muzyki Organowej i KameralnejDni Muzyki Organowej i KameralnejDni Muzyki Organowej i KameralnejDni Muzyki Organowej i KameralnejDni Muzyki Organowej i Kameralnej

Rybnickie Centrum Kultury zapra-
sza chętnych do uczestnictwa w zaję-
ciach Małego Teatru Tańca TZR.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się
w sali kameralnej TZR w dniu 6 wrze-
śnia 2004 r. • godz. 16.00 - grupa 7-12
lat • godz. 17.30 - grupa 13-15 lat, •godz.
19.00 - grupa od 16 lat

Mały Teatr TańcaMały Teatr TańcaMały Teatr TańcaMały Teatr TańcaMały Teatr Tańca

W sobotę 11 września br. wyruszy
kolejny Marsz dla Jezusa, impreza
ewangelizacyjna, organizowana przez
parafię św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w Chwałowicach. W tym roku marszowi
towarzyszyć będą słowa św. Łukasza
„Zostawili wszystko i poszli za nim”.

Ok. godz. 13.30 uczestnicy wyruszą tradycyjnie
z czterech stron miasta Rybnika w kierunku ba-

sobota, 4 września br.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku–Kamieniu – wstęp wolny

Pożegnanie lata z „Wilkami”Pożegnanie lata z „Wilkami”Pożegnanie lata z „Wilkami”Pożegnanie lata z „Wilkami”Pożegnanie lata z „Wilkami”

V Marsz dla JezusaV Marsz dla JezusaV Marsz dla JezusaV Marsz dla JezusaV Marsz dla Jezusa zyliki św. Antoniego, gdzie zostanie zawiązana
wspólnota, a następnie o godz. 15.00 – odpra-
wiona uroczysta eucharystia. Na rybnickim Ryn-
ku uczestnicy marszu pojawią się ok. godz. 16.00
i nastąpi tu intronizacja krzyża. Ewangelizacyj-
ne orędzie wygłosi ks. Władysław Zązel, wy-
stąpią również zespoły artystyczne, m.in. „Full
Power Spirit”, który przedstawi chrześcijański
przekaz w hip–hopowym wydaniu. Zakończenie
marszu nastąpi w kościele oo. Misjonarzy Werbi-
stów. Szczegóły www.rybnik.pl/marsz.

• „Sound sabotage” z Rybnika – 16.00
• „Stauros” z Katowic – 17.15

• Mały Teatr Tańca RCK – 19.15
• „Wilki” z Robertem Gawlińskim – 20.00

Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika, Rybnickie Centrum Kultury,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Hotel Restauracja Olimpia

Sponsorzy: Browar Rybnicki, Szkoła Języków Obcych EDC.

(W razie niepogody koncert zespołu „Wilki” odbędzie się
w Teatrze Ziemi Rybnickiej – wstęp na koncert w TZR 15 zł)

W programie występy zespołów:

Pokaz sztucznych ogni – 21.45
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Ze względu na ilość zgłoszonych kwiatów i kom-
pozycji z lilią w roli głównej, po raz pierwszy eks-
pozycja „wyszła” poza hall i galerię do sali kame-
ralnej na piętrze. Więcej stoisk z sadzonkami, ce-
bulkami, nasionami i kwiatami doniczkowymi oraz
iglakami pojawiło się wokół Teatru Ziemi Ryb-
nickiej. Również inni kupcy, oferujący niekoniecz-
nie „zielony” towar, skorzystali z obecności praw-
dziwych tłumów, które przez wystawę się przewi-
nęły. Piękno kwiatów i oryginalność kompozycji
przyciąga coraz więcej odwiedzających, w tym
roku znów było ich ok. 5 tys.  Spośród ponad 150
wystawionych lilii Grand Prix wystawy zdobył

kwiat nazwany „Silk Road”, wyhodowany przez
Józefa Kapiasa z Radostowic. Najwyżej ocenio-
no siewkę Romana Widerskiego z Rybnika oraz
prezentację ogólną wystawionych kwiatów tego
hodowcy. W kategorii kompozycji amatorskich,
których zgłoszono prawie 30, triumfowała „Sło-
dycz” Rity Hiltawskiej z Rydułtów, która zdo-
była też III miejsce za kompozycję „Boa”, II m.
przyznano Marioli Mamok za „Letnie przyję-
cie”, gdzie kwiaty były jednym z elementów „let-
niego” stołu. Wśród zawodowców, którzy pokazali
22 kompozycje, I m. zdobyła Daria Pająk za „Przy-
pływ”, a dwa kolejne Halina i Jolanta Klimas

za kompozycje „Leśna” i „Pajęczyna”. Swoich
faworytów miała również publiczność:  najbar-
dziej podobało się „Drzewko szczęścia” Rity
Hiltawskiej i dwie jej kolejne kompozycje –
„Słodycz” i „Meczet”, zaś wśród zawodowych
florystek zwyciężyły: „Leśna” H. Klimas  i ko-
lejno „Czerwone korale” D. Pająk i „Różowe
i romantyczne” Joanny Janyki. Za najpiękniej-
sza lilię zwiedzający uznali „Conca d’or” J. Ka-
piasa. Trzeba przyznać, że hodowcy i autorzy
kompozycji wykazali wiele inwencji nadając
swoim dziełom nazwy...

Organizatorzy pragną zaprosić do teatru
Ziemi Rybnickiej na kolejną pachnącą
i pełną kolorów wystawę mieczyków i dalii
28 i 29 sierpnia w godz. od 10.00 do 17.00.

(r)

Już po raz XIV Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów oraz Rybnickie
Centrum Kultury, które jest jego siedzibą, zaprosili na Międzynarodową
Wystawę Lilii oraz Kompozycji Kwiatowych.

Z lilią w roli głównej

W ramach uroczystości w dniach 18–19 września br. od-
będzie się Jarmark Śląski, Konkurs na Rzemieślnika Roku
2003 oraz obchody 30–lecia Domu Rzemiosła. Na scenie przed
Teatrem Ziemi Rybnickiej występować będą zespoły artystycz-
ne, a na stoiskach rzemieślnicy zaprezentują swoje produkty.
Atrakcją będzie też degustacja potraw regionalnych oraz licz-
ne konkursy z nagrodami. Patronat nad całością obchodów
objęli poseł na Sejm RP Jan Klimek, prezydent Rybnika
Adam Fudali oraz starosta powiatu rybnickiego Damian
Mrowiec.

Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców
Rybnika, przedsiębiorców, ludzi rzemiosła oraz wszyst-
kich, do udziału w Święcie Rzemiosła, którym leży na
sercu integracja rybnickiego środowiska.

Święto Rzemiosła
Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej

Przedsiębiorczości w Rybniku już po raz czwarty
organizuje Święto Rzemiosła, które
zainaugurowane zostanie uroczystą mszą św.
w bazylice pod wezw. św. Antoniego w Rybniku
w sobotę 18 września o godzinie 10.30.

Wystawę zwiedziło ok. 5 tys. osób.                                                                                                             Zdjęcia: r

Rybnicko–karwińskie kontakty już przynoszą pierwsze efekty! Na festynie środowisko-
wym zorganizowanym przez koło Emerytów i Rencistów „Silesia”, Radę Dzielnicy
Paruszowiec–Piaski oraz Klub TKKF–Piaski bawili się też zaproszeni goście z koła
emerytów z czeskiej Karwiny. A atrakcji nie brakowało, coś dla siebie znalazły zarówno
dzieci, jak i ich rodzi-
ce – gry i zabawy oraz
zawody sportowe.
Kołocz z kawą, krup-
niok, grochówka
i kiełbasa z rożna
smakowały również
„festynowiczom”
z Karwiny, a o dobry
nastrój muzyczny za-
dbał zespół „Kon-
trast”. Międzynaro-
dowy festyn z udzia-
łem około 500 osób,
zakończył się zabawą
taneczną.            (S)

„Razem z nami” bawili się seniorzy z czeskiej Karwiny.
Zdj.: arch. organizatorów.

„Baw się razem z nami... emerytami” pod takim hasłem bawili się seniorzy
z Paruszowca – Piasków i z czeskiej Karwiny oraz mieszkańcy dzielnicy.

Seniorzy ponad granicami

Wystawie towarzyszy tradycyjnie sprzedaż sadzonek.
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— Takich samochodów już nie ma — mówił
z nostalgią jeden ze zwiedzających. I trudno nie
przyznać mu racji, i to nie tylko ze względu na
wiek aut, ale na ich wyjątkowość. Mercedes „Po-
sen” z 1912 roku, sportowe mercedesy 190 SL ka-
briolety czy perfekcyjnie odrestaurowany Adler
z 1939 r. przyprawiały o szybsze bicie serc nie tyl-
ko panów. — 14 lat temu przyjechał na lawecie jako
złom. 10 lat pracy i powstał samochód unikatowy
— mówi Brunon Fyrla z Radlina o swoim ka-
briolecie „Adler 10 Autobahn”, który jest praw-
dopodobnie jedynym zachowanym egzemplarzem
w Polsce. Auto, produkowane w latach 1937–1940,
uznawano za jedno z najlepiej skonstruowanych
pod względem aerodynamicznym, a z uwagi na
osiągi zyskało przydomek „Orła autostrad”. 6–cio
cylindrowy „Adler Autobahn” o pojemności silnika

... w zupełnie starym stylu. To był świat zza szyb
automobilu...” – słowa tej piosenki jak ulał pa-
sowały do imprezy, która po raz pierwszy odby-
ła się w Rybniku.

„To był świat...

– 2499 cm3 i mocy 55 km
wzbudzał spore zainte-
resowanie rybniczan.
Podobnie jak inne wy-
produkowane przed
1981 rokiem samochody
oraz motocykle biorące
udział w Śląskim Raj-
dzie Pojazdów Zabyt-
kowych. Pięknie odre-
staurowane przedwo-
jenne mercedesy, BMW
i fiaty oraz powojenne
maszyny – wartburgi czy
skody, na rybnicki Ry-

nek przyjechały z Ostrawy. W zabytkowych po-
jazdach przyjechały ekipy z Polski i Czech, czę-
sto w strojach z epoki. Wśród podziwiających
maszyny był prezydent Adam Fudali, który wy-
raził nadzieję, że impreza na stałe zagości
w Rybniku, a kierowcy, że zaszczepili mieszkań-
com miłość do zabytkowych samochodów. Or-
ganizatorem przedsięwzięcia były Automobil-
klub Śląski, Tatra Veteran Sport Club
Ostrava oraz Klub Zabytkowych Mercede-
sów Polska. Dzięki ich zapałowi, entuzjazmo-
wi oraz niemałym wysiłkom i ... pieniądzom, naj-
młodsi nie zapomną, jak kiedyś wyglądały sa-
mochody i świat „w zupełnie starym stylu...”.

(S)„Orzeł autostrad” z właścicielem Brunonem Fyrlą i pucharem prezydenta miasta.

Mercedes z 1912 roku był najstarszym autem, które
wjechało na rybnicki Rynek.

Doskonałe w każdym calu...

W postać „króla rocka” wcielił się Rudy Razon,
zamieszkały w USA Filipińczyk z kanadyjskim oby-
watelstwem. Mimo, że z zawodu jest chemikiem,
ma artystyczna duszę. Śpiewać zaczął jako mło-
dy chłopak w kościelnym chórze, stąd upodoba-
nie do gospels. Potem wykonywał utwory róż-
nych amerykańskich piosenkarzy, jednak najbar-
dziej podobał się w repertuarze Presleya,  dys-
ponował bowiem bardzo podobną barwą głosu.
W Kalifornii okrzyknięto go „Presleyem z San
Diego”, bo tam właśnie mieszka. Jest również
członkiem „Klubu Elvisów” w USA. Śpiewanie
traktuje jak hobby, występuje często w teatrze
w San Diego, ale koncertował też w Toronto i Las
Vegas. Często daje koncerty w domach opieki dla
osób starszych, a także niepełnosprawnych.

Jego wizyta w Rybniku nie była oczywiście

przypadkowa, a przywiozła go w rodzinne stro-
ny żona, pochodząca z Piasków Stefania Bu-
las-Razon, zaś podróż ta była częścią ich podró-

ży poślubnej... Pani Stefania – dla Rudy’ego Sonia
– jest absolwentką II LO w Rybniku oraz krakow-
skiej AWF. Po studiach osiadła w Nowym Targu,
gdzie uczyła wf–u, a po kilku pobytach w Stanach
Zjednoczonych – również angielskiego. Przed sze-
ściu laty wyjechała do USA na stałe. W San Diego
pracowała jako organizator imprez kulturalnych w
domu seniora i tam poznała Rudy’ego. W Rybniku
spotkali się z rodziną pani Stefanii – siostrą Anną

Kowalczyk, kie-
dyś nauczycielką
w SP 3 oraz szwa-
grem i siostrzeni-
cą Aleksandrą
Kwiecień, rów-
nież nauczycielką.
Rudy Razon był
w Europie po raz
pierwszy, odwie-
dził też z żoną Pod-
hale, a w Rabce
wystąpił jako gość
specjalny festiwa-
lu karpackiego.

(r)

Presley
w „Magnolii”

Nie lada niespodzianka czekała na
członków Klubu Seniora Rybnickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej z dzielnicy
Maroko-Nowiny, którzy przybyli na
spotkanie w restauracji „Magnolia”.
Wieczór umilił im bowiem sam... „Elvis
Presley”, przybyły wprost ze Stanów
Zjednoczonych.

Państwo Razon (w środku) wraz z organizatorami wieczoru.                     Zdj.: A. Kwiecień
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Szanowną jubilatkę odwiedzili tego dnia prezydent Rybnika Adam Fudali
wraz z przedstawicielami Rady Dzielnicy Rybnik–Północ Józefem Skrzyp-
cem i Jackiem Murą.

Pani Małgorzata urodziła się w Pyskowicach, ale dzieciństwo spędziła
w Czerwionce,
gdzie przenieśli się
jej rodzice, by pro-
wadzić restaurację,
w której od naj-
młodszych lat po-
magała. W 1931
roku wyszła za mąż
za Teodora Mar-
tina z Bełku. Wy-
chowali trójkę dzie-
ci – syna i dwie cór-
ki. W latach pięć-
dziesiątych pani

Małgorzata, już jako wdowa, przeniosła się do Rybnika, by zaopiekować się
86–letnią matką. Obecnie mieszka u swojej najmłodszej córki i zięcia:
— Mama jest bardzo pogodnego usposobienia, zawsze była życzliwa i dobra.
Nigdy nie usłyszałam od niej złego słowa — mówi Stefania Kula–Rydwel-
ski. Pani Małgorzata nigdy poważnie nie chorowała i rzadko odwiedzała le-
karzy, więc kiedy podupadła na zdrowiu, był kłopot... z odnalezieniem w przy-
chodni jej karty. W ostatnim czasie stan pani Małgorzaty znacznie się pogor-
szył i od listopada nie wychodzi z łóżka. Nadal jednak słucha radia i lubi...
owoce. Doczekała się 5 wnuków i 5 prawnuków. Z siedmiorga rodzeństwa
żyje jeszcze najmłodsza siostra pani Małgorzaty – 91–letnia Jadwiga.

Recepta na długowieczność szanownej jubilatki jest z pewnością prosta –
żyć w otoczeniu kochającej rodziny, która licznie się zebrała, by świętować
setne urodziny pani Małgorzaty.                                                               (S)

Pani Anna mieszka z siostrzenicą Genowefą Kanią i jej mężem Pawłem. Sama
nigdy nie założyła własnej rodziny, a z ośmiorga jej rodzeństwa w sąsiednich Orze-
powicach mieszka najmłodszy, 88–letni brat Paweł. Do swojego „rodzinnego gniaz-
da” Chwałęcicach pani Anna wróciła na początku lat ’70. Wcześniej, przez ponad
pół wieku jej miejscem pracy i domem była mikołowska restauracja, gdzie gotowa-
ła. Przed wojną czasowo pracowała też w kopalni „Mysłowice”, dokąd z Mikołowa
chodziła piechotą. Do dziś lubi tłustą kuchnię, czego po szczupłej sylwetce trudno
się domyślić. Można przypuszczać, że „dieta Kwaśniewskiego” wyjątkowo dostoj-
nej jubilatce służy, bo nadal jest w dobrej formie fizycznej, tyle, że gorzej słyszy. Do
osiągnięcia przez panią Annę „setki”, nikt z rodziny nie pamięta, żeby ciocia cho-

rowała lub brała jakieś lekarstwa. Jeszcze do niedawna sama jeździła do centrum
Rybnika, nadal sama się myje, ubiera, chętnie do późna ogląda telewizję. Nawet
kilkudziesięciolatków uważa za „młodzików” i z przekonaniem mówi, że za jej
czasów „...takich fajnych synków nie było...”. Sędziwa solenizantka uważa, że re-
ceptą na długowieczność jest ...ciężka praca.

Z okazji tak pięknego jubileuszu panią Annę z okazałym bukietem odwiedził
i życzenia w imieniu rybniczan złożył prezydent Adam Fudali. Z gratulacjami oraz
wielkim koszem smakołyków przybył też przewodniczący RD Andrzej Gaszka.

Do życzeń długich jeszcze lat życia w zdrowiu i pogodzie ducha dla
obu solenizantek, przyłącza się „Gazeta Rybnicka”.        Tekst i zdj.: (r)

...to tytuł pisma parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w dzielnicy Zamysłów, ukazującego się od maja
br. Mimo przewagi, co zrozumiałe, tematyki religijnej, w wydanych dotychczas trzech numerach redagujący gazetkę
wiele miejsca poświęcają problemom dzielnicy, jak budowa kanalizacji, stan dróg, bezpieczeństwo i aktualne wyda-
rzenia. Są również materiały historyczne, kącik dla miłośników gwary raz dla dzieci. Na łamach „Franciszkańskiej
Niepokalanej” znajdziemy też sylwetki wybitnych zamysłowian jak Stanisław Dyrbuś czy Antoni Woryna oraz
mieszkańców dzielnicy, którzy chcą podzielić się z czytelnikami swoją pasją, jak rodzina Jajko – miłośnicy karawa-
ningu i mistrzowie w prowadzeniu samochodu z przyczepą. W pierwszym, sygnalnym numerze parafianie lepiej też
poznali swojego proboszcza – o. Hadriana Becka, który był pomysłodawcą powstania pisma. O pomoc poprosił
Czesława Golińskiego, przed laty jednego z  inicjatorów reaktywacji „Gazety Rybnickiej”. Zdołał on zebrać wokół
idei powstania parafialno–dzielnicowego pisma grono zapaleńców, którzy obok aspektu informacyjnego, widzą
w nim płaszczyznę dzielnicowej integracji.  „GR” jako „starsza siostra” gratuluje i służy pomocą.                           (r)

Cyganka prawdę powie?
Kiedyś Cyganka wywróżyła jej, że będzie żyła dłużej niż

sto lat. Ta przepowiednia właśnie się spełniła – 19 lipca
Małgorzata Martin z dzielnicy Rybnik–Północ obchodziła
swoje setne urodziny.

20–letnia Małgorzata Martin...,
...której wywróżono wiek ponad wiek.

Zdj.: arch. rodziny.

Recepta na długowiecznośćRecepta na długowiecznośćRecepta na długowiecznośćRecepta na długowiecznośćRecepta na długowieczność

Klimat Rybnika wyraźnie sprzyja długowieczności, ale...
dotyczy to głównie pań! Na początku roku gościliśmy na 102
urodzinach Emilii Drewniok, a 3 lipca ten sam wiek osiągnęła
mieszkanka Chwałęcic Anna Kozielska.

Franciszkańska Niepokalana...Franciszkańska Niepokalana...Franciszkańska Niepokalana...Franciszkańska Niepokalana...Franciszkańska Niepokalana...

W imieniu rybniczan życzenia szacownej jubilatce złożył prezydent Adam Fudali.
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Pochodzący z Dębieńska i Łazisk państwo Ger-
truda i Franciszek Pastuszkowie poznali się...
na weselu. Ta rodzinna uroczystość również ich
zaprowadziła przed ołtarz. Wychowali dwoje dzie-
ci – syna  i córkę, teraz cieszą się z 5 wnucząt
i 3 prawnucząt. Pan Franciszek przez 42 lata pra-
cował w Spółdzielni Inwalidów „Zgoda”, podob-
nie jak jego małżonka, która przepracowała tam
20 lat. Ich recepta na półwiecze we dwoje? – zdro-
wie oraz jak dodaje pani Gertruda, opieka Boga,
który wciąż czuwa nad małżonkami.

Państwo Anna i Gerard Wuwer poznali się
na budowie w Radlinie, gdyż pochodząca
z Raciborza pani Anna pracowała w firmie
budowlanej. Jej mąż swoje zawodowe życie
związał z górnictwem – pracował na kopalni
„Marcel”. Wychowali troje dzieci, patrzyli jak
rośnie czwórka ich wnuków, a obecnie – dwójka
prawnuków. Teraz świętują Złote Gody, podobnie
jak 24 inne rybnickie pary: Henryka i Alfons
Dombrowscy, Aniela i Oton Kwilowie,
Stefania i Izydor Dudkowie, Irena i Konrad
Magierowie, Jadwiga i Paweł Rduchowie,
Maria i Zygfryd Pierchałowie, Teresa
i Konrad Marciniakowie, Maria i Adolf
Romańscy, Maria i Jan Gradzińscy, Albina
i Alojzy Albrechtowie, Aniela i Bernard
Gaszkowie, Łucja i Franciszek Bezwierzchny,
Krystyna i Mieczysław Knapczykowie, Lidia
i Mieczysław Szymurowie, Franciszka
i Kazimierz Chrzanowscy, Irena i Józef
Kuczerowie, Teresa i Konrad Kuśkowie,
Janina i Alfred Kubikowie, Hilda i Mikołaj
Fediukowie, Antonina i Adam Jakackowie,
Stefania i Alfred Reznerowie, Helena
i Joachim Dziubowie, Anna i Gerard
Wuwerowie, Michalina i Bernard Kuśkowie,
Kamila i Rajnhold Matlochowie.

Spotkanie w Urzędzie Miasta było okazją do
życzeń i wręczenia szanownym jubilatom Medali
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawa-
nych przez prezydenta RP, upominków, a także
do wspólnego śpiewu z zespołem „Gama” i roz-
mów o Rybniku – budowie kanalizacji i wspo-
mnień na temat historii miasta. Jeden z jubilatów
stwierdził „(...) Rybnik był piękny za Webera, Ma-
kosza i Fudalego.”

Tekst i zdj.: (S)

PółwieczePółwieczePółwieczePółwieczePółwiecze
we dwojewe dwojewe dwojewe dwojewe dwoje

— Patrząc na wasze promienne twarze
jestem pewien, że za 10 lat na pewno znowu
się spotkamy — mówił prezydent Adam
Fudali do małżonków, którzy świętowali
Złote Gody. Z tej okazji w Urzędzie
Miasta odbyła się uroczystość
z udziałem jubilatów.
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We wrześniu rusza pod patronatem Towa-
rzystwa Sportowego Volley Rybnik szósta edy-
cja Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Rybnik
2004/2005. Do udziału w niej  organizatorzy
zapraszają wszystkie amatorskie – męskie ze-
społy z okolic Rybnika.

2 września br. o godz.18.00 w Wydziale Edu-
kacji Urzędu Miasta Rybnika ul. 3 Maja 27 (na-
przeciwko Liceum ss. Urszulanek), w sali konfe-
rencyjnej w piwnicy odbędzie się zebranie organi-
zacyjne poświęcone omówieniu systemu rozgry-
wek. Dodatkowych informacji udziela komisarz
Ligi Tadeusz Bonk pod numerami telefonów:
42 25 346 – Wydział Edukacji UM Rybnika.

Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie w roz-
grywkach ligi rywalizowały podzielone na I i II ligę,
23 drużyny z 5 powiatów od września do maja ro-
zegrano 297 meczy. Zwycięzcą ligi została dru-
żyna AKS Artus Żory.

Na istniejącym od ubiegłego roku na tere-
nie firmy Topaz w Rybniku–Chwałowicach to-
rze miniżużlowym, długości prawie 130 m, ro-
zegrano pierwsze poważne zawody. Zawod-
nicy z Wawrowa, Gdanska, Częstochowy, Bydgosz-
czy i rybnickiego klubu Rybki Rybnik ścigali się
na nim w ramach piątego turnieju z cyklu Grand
Prix Polski. Na krótkim torze na specjalnych mini
– maszynach żużlowych o pojemności 80 cm ściga-
li się nawet dziesięciolatkowie. Wśród rybnickich
„rybek” najlepiej zaprezentował się 14–letni Ma-
teusz Chochliński, który w końcowej klasyfikacji
zajął 5 miejsce.

W gronie 9 drużyn walczących o zwycięstwo w turnieju i awans do europej-
skiej elity, była również reprezentacja Polski, która ostatecznie zajęła 5 miej-
sce. Polacy rozpoczęli od zwycięstwa nad Słowacją 5:1, jednak w dwóch kolej-
nych spotkaniach musieli uznać wyższość rywali, przegrywając minimalnie
z Litwą i Bułgarią. W meczu o 5 miejsce pokonali Rumunię. Zwycięzcą tur-
nieju zostali zawodnicy Ukrainy, którzy w wielkim finale pokonali głównego
faworyta zawodów Belgię 2:0.

Choć 5 miejsce reprezentacji naszego kraju nie jest wielkim  sukcesem spor-
towym, to jednak polscy działacze baseballowi oraz klub „Silesia Rybnik”
z Ligoty Ligockiej–Kuźni odnieśli wielki sukces organizacyjny. Ta pierwsza
tak dużej rangi impreza baseballowa organizowana w Polsce wypadła okaza-
le, dopisali kibice oraz sponsorzy. — Mamy młody zespół, przed którym przy-
szłość stoi otworem i myślę, że w następnych mistrzostwach powinno być znacz-
nie lepiej — tak ocenił występ reprezentacji Polski Jan Liszka, prezes Pol-
skiego Związku Baseballa, mającego siedzibę w Rybniku.

 Równocześnie obchodzono 35–lecie kariery lot-
niczej Jerzego Makuli, wielokrotnego mistrza
świata, Europy i Polski w sportach lotniczych. Choć
kapryśna pogoda nie pozwoliła na pokaz podnieb-
nych akrobacji szybowcowych (udało się zademon-
strować akrobacje samolotowe), to jednak na zie-
mi przygotowano wiele atrakcji. W piątkowy wie-
czór odbyła się Śląska Biesiada Kabaretowa,
a w drugim dniu licznie zgromadzonym sympaty-
kom rybnickiego aeroklubu zaprezentowano po-
kazy psów rasowych i ich tresurę, wystąpiła rów-
nież Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik” z mażoret-
kami, Krystyna Sienkiewicz z programem kaba-
retowym oraz Józef Skrzek i chór „Segretto”.

W części oficjalnej obchodów jubileuszu na ręce
prezesa Aeroklubu ROW Olgierda Jeremiasza
i jubilata Jerzego Makuli złożono szereg życzeń ze
strony przedstawicieli władz lotniczych oraz samo-
rządowych z prezydentem Adamem Fudalim.

Początki lotnictwa na ziemi rybnickiej sięgają

czasów przedwojennych. W 1927 roku powstała
w Rybniku Liga Ochrony Powietrznej i Prze-
ciwgazowej przy której zorganizowano Koło Lotnicze.
Rok później wybudowano pierwszy hangar oraz
zakupiono szybowiec „Kocynder”. Rozpoczęto
szkolenia lotnicze, jednak wojna i okres okupa-
cji przerywają tę działalność. Po wojnie, w 1946 r.
powołano w Rybniku Ligę Lotniczą i reaktywo-
wano działalność modelarni, zaś w 1963 roku za-
kończono budowę płyty lotniska. Z dniem
1 stycznia 1964 r. powołano Aeroklub ROW jako
36 aeroklub regionalny. Rok później Engelbert
Stebel na Mistrzostwach Polski Modeli Latają-
cych w Żarach zdobyła tytuł wicemistrza Polski,
a w następnym roku Aeroklub ROW zostaje
wyróżniony za największą ilość wyszkolonych
pilotów. W kolejnych latach działalności zawod-
nicy rybnickiego aeroklubu byli autorami wielu
sukcesów sportowych. Powstają kolejne sekcje:
spadochronowa, paralotniowa, motolotniowa,
balonowa, szybowcowa.

A tak swoje początki wspomina najbardziej
utytułowany zawodnik rybnickiego aeroklubu
Jerzy Makula: — W roku 1963 jeżdżąc z kolega
na rowerach bacznie przyglądałem się jak budo-
wano rybnickie lotnisko i już wtedy marzyłem
o własnej lotni. Potem bawiłem się modelami i kie-
dy zostałem zwycięzcą jednych z zawodów modeli
latających, w nagrodę otrzymałem przelot praw-
dziwym samolotem i to było to o czym marzyłem
i to, co trwa aż do dzisiaj...

PodniebnPodniebnPodniebnPodniebnPodniebneeeee jubileusz jubileusz jubileusz jubileusz jubileuszeeeee
W tym roku Aeroklub

ROW obchodzi jubileusz
40–lecia istnienia i z tej
okazji na rybnickim lotni-
sku odbył się dwudniowy
festyn.

Jubilaci: Jerzy Makula i... Aeroklub ROW Rybnik.

Tydzień z baseballemTydzień z baseballemTydzień z baseballemTydzień z baseballemTydzień z baseballem

Turniej był sukcesem organizacyjnym...

Przez tydzień na boiskach w Rybniku Ligockiej Kuźni
i w Żorach na osiedlu Sikorskiego rozgrywano Mistrzostwa
Europy seniorów grupy B w baseballu.

MiniżużelMiniżużelMiniżużelMiniżużelMiniżużel

Nadzieje rybnickiego żużla?

Startuje po raz szóstyStartuje po raz szóstyStartuje po raz szóstyStartuje po raz szóstyStartuje po raz szósty



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

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 20 września 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 6-7/2004 –
„POLE”. Nagrody, dwa bony towarowe, po 50 zł
każdy otrzymują: MARIA DRZEWIECKA
i TERESA PYTLIK z Rybnika.

Klub MiędzynarodowejKlub MiędzynarodowejKlub MiędzynarodowejKlub MiędzynarodowejKlub Międzynarodowej
Prasy i Książki,Prasy i Książki,Prasy i Książki,Prasy i Książki,Prasy i Książki,

Rybnik, ul. Sobieskiego 18,Rybnik, ul. Sobieskiego 18,Rybnik, ul. Sobieskiego 18,Rybnik, ul. Sobieskiego 18,Rybnik, ul. Sobieskiego 18,
tel. 42 38 703tel. 42 38 703tel. 42 38 703tel. 42 38 703tel. 42 38 703

Dan Brown, Cyfrowa
twierdza. Wyd. „Albatros”
i Wyd. Sonia Draga. War-
szawa 2004.

U nas wydana najpóźniej,
choć napisana jeszcze przed
bestsellerami „Anioły i demo-
ny ” oraz „Kod Leonarda da
Vinci”, książka najgłośniejsze-
go ostatnio autora literatury

sensacyjnej. Rzecz nawiązuje do jakże aktualnego za-
grożenia terroryzmem, a bohaterami są atrakcyjna ma-
tematyczka pracująca dla Narodowej Agencji Bezpie-
czeństwa, genialny japoński kryptolog oraz... super-
komputer umiejący łamać najbardziej skomplikowa-
ne szyfry. Piętrzące się zagadki, niespodziewane zwroty
akcji i skomplikowana intryga nie pozwalają się od tej
lektury oderwać...

•   •   •
Arturo Perez–Reverte,

Kapitan Alatriste. War-
szawskie Wydawnictwo Li-
terackie Muza SA. Warsza-
wa 2004.

Pierwsza pozycja z dłuższej
serii spod znaku „płaszcza
i szpady”, traktującej o Hisz-
panii pierwszej połowy XVII
w. Jej bohaterem jest wytraw-
ny żołnierz Diego Alatriste y Tenerio, znajdujący się
w każdym tomie w samym środku politycznych intryg
ówczesnych panujących. Świetna lektura na dłużące
się dni na plaży lub... pod gruszą.

•   •   •
Świat Koni – ogólnopol-

skie oferty sprzedaży koni.
Sierpień 3/2004 (4)

Pismo dla hodowców i han-
dlowców, ale przede wszystkim
miłośników koni i jeździectwa,
a tych jest u nas coraz więcej.
Ciekawe tematy znajdą tu za-
równo początkujący, ale i wy-
trawni znawcy. Są porady prak-
tyczne dotyczące żywienia koni

i ich zdrowia, relacje z zawodów, wzruszające historie
koni i ludzi oraz piękne zdjęcia, również w formie pla-
katu. A także ważny dział ofert sprzedaży.

•   •   •
IN–GRID, La vie en rose.

Magic Records 2004.
Włoszka o skandynawskim

pseudonimie In–Grid śpiewa
piosenki największych francu-
skich gwiazd! Oto prawdziwa
europejska integracja. W inter-
pretacji In–Grid nawet niezapo-
mniany Milord Edith Piaf za-
brzmiał intrygująco, choć inaczej niż genialny oryginał.
Miłośnicy francuskiej, poetyckiej piosenki lat 60. i 70.
z przyjemnością odkryją nowe oblicza piosenek Preverta,
Brela, Treneta, a także takich przebojów jak Les Champs
Elysees czy motywu z filmu „Kobieta i mężczyzna”.

Hity na sierpieńHity na sierpieńJeździecki Jeździecki Jeździecki Jeździecki Jeździecki pppppiknikiknikiknikiknikiknik
Klub Jazdy Konnej „Kawalkador” znajdu-

jący się na terenie MOSiR–u w Rybniku–Ka-
mieniu był organizatorem „Pikniku Jeździec-
kiego”. W programie imprezy znalazły się m.in.
zawody w skokach przez przeszkody, pokaz jazdy
w stylu westernowym, pokaz ujeżdżania, przejażdż-
ki wierzchem, bryczką oraz wozem taborowym.
Jednym z trzech konkursów skoków był Memo-
riał Eugeniusza Biskupka – osoby, która potra-
fiła z sukcesem rozpropagować w Rybniku jeź-
dziectwo jako formę rekreacji. W konkursie wy-
stąpiło 18 koni z 8 klubów z Polski oraz z Czech.

Mecze ostatniej szansyMecze ostatniej szansyMecze ostatniej szansyMecze ostatniej szansyMecze ostatniej szansy
Nieciekawie wygląda sytuacja żużlowców

RKM Rybnik, którzy po rozegraniu dwóch kole-
jek rundy finałowej w ligowej hierarchii ekstra-
ligi, z dorobkiem 6 punktów zajmują ostatnie
miejsce, tracąc do przedostatniej Zielony Góry
4 punkty. Piąta w tabeli Bydgoszcz ma 14 punktów,
a szóste Leszno 13. Do końca rozgrywek rybnickim
żużlowcom, którym widmo spadku coraz bardziej za-
gląda w oczy, pozostały jeszcze cztery spotkania, któ-
re rybniczanie, chcąc myśleć o poprawieniu miejsca,
w tabeli muszą nie tylko wygrać, ale i liczyć na po-
tknięcia zespołu z Zielonej Góry. 22 sierpnia żużlow-
cy RKM–u na własnym torze zmierzą się z Unią Lesz-
no, dwa tygodnie później czeka ich rewanż w Lesz-
nie, a potem jeszcze dwa spotkania w Rybniku: 19
września z Bydgoszczą i 26. – z Zieloną Górą.

Poza ligą w ostatnim czasie czterech rybnickich
żużlowców wystąpiło w turniejach finałowych Indy-
widualnych Mistrzostw Polski. Jako pierwsi do bata-
lii przystąpili juniorzy, wśród których miłą niespo-
dziankę sprawił słabo spisujący się w lidze rybnicza-
nin Łukasz Romanek. Na torze w Pile nie obronił
co prawda mistrzowskiego tytułu, ale wywalczył brą-

Europejski finał w RybnikuEuropejski finał w RybnikuEuropejski finał w RybnikuEuropejski finał w RybnikuEuropejski finał w Rybniku
Już 28 sierpnia o godz. 19.00 na miejskim

stadionie w Rybniku odbędzie się finał Indy-
widualnych Mistrzostw Europy Juniorów. Ta
atrakcyjna impreza po raz drugi odbędzie się
w Polsce. W rybnickim finale barw Polski bronić
będzie, jak zawsze, liczna reprezentacja i szkoda
tylko, że nie będzie w niej reprezentanta rybnic-
kiego klubu. Oprócz Polaków, do grona fawory-
tów z pewnością zalicza się Morten Risager oraz
uczestnik tegorocznej Grand Prix Skandynawii –
Antonio Lindbaeck. Czarnoskóry Szwed miał już
okazję w tym roku startować na torze w Rybniku,
co z pewnością będzie jego atutem.

Weteran ze złotemWeteran ze złotemWeteran ze złotemWeteran ze złotemWeteran ze złotem
Rybniczanin Stanisław Nowak wspólnie

z Józefem Bogdanowiczem z Wrocławia wywal-
czyli złoty medal na Mistrzostwach Polski we-
teranów w tenisie ziemnym. Debel pokonał
w decydującym spotkaniu duet z Warszawy Stan-
kiewicz–Świtoń. Startując na tych samych mistrzo-
stwach w grze pojedynczej w kategorii wiekowej
+70 lat, rybniczanin uplasował się na 4 miejscu.
Wcześniej rybnicki weteran zajął 3 miejsca w halo-
wych mistrzostwach Polski i mistrzostwach Śląska.
Może dobry przykład seniora sprawi, że do tego
pięknego sportu zacznie garnąć się rybnicka mło-
dzież.

Ruda ExtremeRuda ExtremeRuda ExtremeRuda ExtremeRuda Extreme
Już po raz trzeci MOSiR Rybnik był orga-

nizatorem turnieju sprawnościowego „Ruda
Extreme”. Każdy z zawodników musiał ukończyć
wyścig, składający się z biegu, jazdy na rowerze
z przeszkodami, przejścia po moście powietrznym
po linach, pływania, pływania kajakiem i strzela-
nia (paintball). Do zawodów zgłosiło się 16 za-
wodników, a zwycięzcami poszczególnych katego-
rii zostali: Robert Woźnica, Agnieszka Brach-
man i Sławomir Kotowicz.

zowy medal mistrzostw Polski. W biegu barażowym
o medal srebrny Romanek przegrał z Krzysztofem
Kasprzakiem. Drugi z rybnickich juniorów Marek
Szczyrba w finale z dorobkiem 5 punktów uplaso-
wał się na 10 miejscu, co, jak na debiut, uznać należy
za sukces. W niedzielę 15 sierpnia na torze w Często-
chowie o mistrzowski tytuł walczyli seniorzy. Startu-
jący w finale Mariusz Wegrzyk z dorobkiem 5 punk-
tów zajął 12 miejsce, a Roman Chromik był trzyna-
sty z dorobkiem 4 punktów. Tytuł mistrzowski zdo-
był reprezentant gospodarzy Grzegorz Walasek.

Piknik jeździecki w Kamieniu.
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Rozrywki dworskie
na średniowiecznym Śląsku
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Nikt wówczas nie potrzebował ani nie rozumiał dworskiej kultury, zaś
przybyszów z bardziej zaawansowanych kulturowo krajów, na przykład
z saraceńskiej Hiszpanii, wyśmiewano na ucztach za używanie przy jedze-
niu widelców i noży. Sytuacja jednak zaczęła się zmieniać w okresie wypraw
krzyżowych (XI–XIII w.), kiedy pod wpływem kultury arabskiej i bizantyń-
skiej zachodnioeuropejskie rycerstwo nabierało coraz większej ogłady. Naj-
pierw na dworach francuskich, włoskich i angielskich, a później w całej chrze-
ścijańskiej Europie, zagościły zasady zachowania się przy stole, zaczęto dbać
o higienę i ubiór. Pojawiła się też nowa dworska moda na wychwalanie ko-
biecych cnót i rycerskiego honoru. Zaczynają rozbrzmiewać ballady o miło-
ści i bohaterstwie. Dotąd prostaccy rycerze zmieniają się w dystyngowa-
nych dworzan i zamiast obżerać się do nieprzytomności – pilnują dobrych
manier. Pojawiła się też wtedy największa średniowieczna rozrywka – tur-
nieje rycerskie, których popularność można porównać do  starożytnych walk
gladiatorów czy współczesnych futbolowych mistrzostw.

 Pośród XIII–wiecznych polskich dworów książęcych, zdecydowanie naj-
większy poziom kulturalny osiągnięto na Śląsku. Było tak prawdopodobnie
już za rządów Henryka I Brodatego (ok.1163–1238) i jego żony św. Jadwigi
(ok.1179–1243). O tych postaciach napisano bardzo dużo, ale skupiając się
głównie na świętobliwym żywocie Jadwigi. Chociaż z drugiej strony, skoro
ta święta tak często odmawiała sobie uciech książęcego dworu... to znaczy,
że życie dworskie kwitło? Natomiast bez najmniejszych wątpliwości może-
my stwierdzić, że bogate życie dworskie prowadził, a nawet znacznie go
nadużywał, wnuk św. Jadwigi – książę śląski Bolesław II Rogatka (1220/5–
1278). Książę ten do tego stopnia rozmiłowany był we dworskich uciechach,
że nie dochował nawet okresu żałoby po tragicznie zmarłym pod Legnicą
ojcu, Henryku Pobożnym. Pobożny zginął 9 kwietnia 1241 roku, a Rogatka

już 11 listopada, mimo wielkich mrozów, urządził we Lwówku huczny tur-
niej rycerski. Należy też dodać, że książę Bolesław Rogatka miał swego na-
dwornego lutnistę, bez którego ponoć nigdzie się nie ruszał.

Umiłowanie życia dworskiego cechowało też księcia śląskiego Henryka
IV Probusa (ok.1258–1290). Dworskości nauczył się w młodości, przeby-
wając na praskim dworze króla Czech Przemysława Ottokara II. Tam ze-
tknął się z najmodniejszą dworską etykietą, tam z pewnością wielokrotnie
uczestniczył w turniejach rycerskich, które na ziemiach polskich nie były
jeszcze wówczas urządzane. Do Wrocławia wrócił Probus w 1270 roku, pró-
bując zorganizować swój książęcy dwór według najnowszych europejskich
wzorców. Mamy na to wiele dowodów – zachowała się informacja, że Hen-
ryk sprosił do Nysy książęta i tłumy śląskiego rycerstwa, organizując im czte-

rodniowe zabawy, uczty i turnieje. Wiemy również, że na wro-
cławskim dworze Probusa przebywał przez jakiś czas najsłyn-
niejszy średniowieczny śpiewak i poeta – Tannhäuser (?1200–
1270). Ten legendarny już za życia artysta, uwiecznił Henryka
Probusa w jednej ze swych licznych pieśni. Utwór ten szczęśli-
wym trafem zachował się. Oto tłumaczenie z języka staronie-
mieckiego:

     Z polskiej krainy zacny książę był,
     W pamięci mej nigdy on nie zginie.
     Świat go po wszystkie czasy będzie czcił,
     On dla sławy wielkiej żył jedynie.
            Henryk to książę bogaty w cnoty,
            Swe dobre rządy we Wrocławiu miał,
            Więc pragnę chwalić jego przymioty,
            Bom wszak jako śpiewak dobrze go znał.
     Tysiąca książąt dobroć posiada,
     Nie dorówna mu też niemiecki kraj.
     Łaskawość jego przebaczać rada,
     A w sercach wdzięcznych ludzi miał swój raj.
            Drogę zaś rządów swych tak prowadzi,
            By pokojem wszyscy byli radzi!

Marek Szołtysek

 Lutnia to najpopularniejszy in-
strument średniowiecznych
dworskich śpiewaków. Lutnistów
mieli na swych dworach Bolesław
Rogatka, Henryk Probus i inni
książęta śląscy.

Pierwszy, potwierdzony historycznie, turniej rycerski na Śląsku zorganizował książę Bolesław
Rogatka 11 listopada 1241 roku we Lwówku. Wiemy, że odbył się mimo wielkiego mrozu
i niechęci części rycerstwa, których gorszyło, że Rogatka nie przestrzega żałoby po swoim nie-
dawno poległym pod Legnicą ojcu Henryku Pobożnym.

Jeszcze w XI wieku na dworach zachodniej Europy
panowały bardzo prostackie obyczaje, gdyż z jednej strony
kształtowali je prości rycerze, zaś z drugiej – zakonnicy,
skupieni na modlitwie i surowej ascezie.
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Kontynuujemy nasz cykl, prezentujący stare zdję-
cia przedstawiające losy Rybnika i rybniczan na
przestrzeni ostatnich 150 lat. Każda publikowana
fotografia otrzyma swój numer. Ułatwi to dysku-
sję z Czytelnikami na temat przedstawionych na
zdjęciu wydarzeń, rzeczy i osób. Zachęcamy więc
Czytelników do wycinania tych stron i zbierania ich
w segregatorze.

Ponadto proponujemy Czytelnikom współreda-
gowanie cyklu – zachęcamy do przynoszenia do
redakcji starych zdjęć będących świadkami minio-
nych czasów. Najbardziej interesujące zamieści-
my w „GR”. Za każde zdjęcie wybrane do druku,
zapłacimy 10,00 zł. Sponsorem akcji jest Wydaw-
nictwo „Śląskie ABC” z Rybnika. Za powierzo-
ne nam zdjęcia – dziękujemy!
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Wielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album Rybnika
(cz. 27)

c

Zdjęcie udostępnione przez Czesława Tarcholika
przedstawia uroczystość I komunii św. w kościele św.
Antoniego w Rybniku 26 maja 1936 roku. Wśród dzie-
ci widać m.in. braci Kazimierza i Czesława Wicher-
ków. Jednak powodem, dla którego umieściliśmy to zdję-
cie w naszym Albumie, jest lewy górny róg zdjęcia. Wi-
dać tam portal nad głównym wejściem do kościoła
z nieistniejącym już dzisiaj malowidłem Chrystusa Do-
brego Pasterza. Dzisiaj w tym miejscu umieszczony jest
herb papieski.

x

Zdjęcie z 1933 roku udostępnił nam Alfred Dyrbuś.
Na fotografii widzimy „Dom Obuwia” Franza Heidri-
cha z ulicy Sobieskiego, którego współwłaścicielką była
jego teściowa pani M. Wilczek. (Podobny sklep był rów-
nież na rybnickim Rynku.) W drzwiach sklepu stoi pani
Wilczkowa z synem oraz druga od prawej –  ekspedient-
ka Franciszka Dudzianka–Mencel z Zamysłowa.
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Urząd Miasta Rybnika – Wydział Ekologii
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego,

pt. „Warsztaty świadomości ekologicznej”
w formie cyklu wykładów skierowanych do uczniów szkół rybnickich.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 5000 zł.
Warunki przystąpienia do konkursu:
• ujęcie zadania w statucie podmiotu przystępującego do konkursu ofert
• przedstawienie szczegółowego zakresu rzeczowego zadania
• podanie terminu i miejsca realizacji zadania oraz przewidywanych kosztów
• poinformowanie  o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie tematyki

zadania oraz o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zada-
nia, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych
źródeł.

Termin i warunki realizacji zadania:
• realizacja zadania do 15.12.2004 r.
• zadanie  musi być realizowane na terenie miasta Rybnika, z udziałem uczniów szkół rybnickich
Termin składania ofert do 24.09.2004 r.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
• 27 września 2004 r., godz. 10.00 w Wydziale  Ekologii.
• ocena możliwości realizacji zadania przez  podmiot przystępujący do otwartego konkursu
• ocena przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego

zadania
• uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
• konkurs ofert jest ważny przy zgłoszeniu nawet jednej oferty.

•kluczy do samochodu znalezionych
8 maja 2004 r. w Rybniku przy ul. Kościelnej,

• roweru górskiego marki Wheeler 515 Tech zna-
lezionego w dniu 25 listopada 2003 r. w Rybni-
ku przy ul. Górnośląskiej,

• roweru górskiego marki Joker znalezionego
14 grudnia 2003 r. w Rybniku przy ul. Wrębo-
wej,

• roweru górskiego marki Jet Bike znalezionego 28 maja
2004 r. w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej,

• telefonu komórkowego marki Trium znalezio-
nego 29 sierpnia 2003 r. w  autobusie ZTZ
w Rybniku (linia komunikacyjna nr 311),

• zegarka męskiego marki Perfekt znalezionego
6 czerwca 2004 r. w Komendzie Miejskiej Poli-
cji w Rybniku.

Osoby uprawnione do odbioru rzeczy znale-
zionych lub osoby mogące udzielić informa-
cji o ich właścicielu prosi się o kontakt oso-
bisty (Urząd Miasta Rybnika, ul. Chrobrego
2, 44–200 Rybnik, pokój numer 157) lub tele-
foniczny (422 30 11 wew. 7157).

MONITOR  MIEJSKIMONITOR  MIEJSKI
Z A R Z Ą D Z E N I A  • O G Ł O S Z E N I A

Do głównych obowiązków tych pracowników należeć będzie w szczególności:

• zarządzanie kulturą

– Wydział Polityki Społecznej,

• opracowanie wniosków w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych,

   udział w tworzeniu programów rozwoju miasta, zarządzanie projektami

– Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej,

• zarządzanie finansami i księgowość dwuwalutowa oraz sprawozdawczość

– Biuro Realizacji Projektu – ISPA

• zarządzanie zasobami ludzkimi

– Wydział Organizacyjny Referat Kadr i Płac

MONITOR  MIEJSKIMONITOR  MIEJSKI
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4 U C H W A Ł Y  •  P R Z E T A R G I

PREZYDENT MIASTA RYBNIKA
44-200 RYBNIK, UL. CHROBREGO 2

tel. (0 32) 42 23 011, fax (0 32) 42 24 124
e–mail: rybnik@um.rybnik.pl

ISO 9001:2000

Szczegółowe informacje
dotyczące głównych

obowiązków, kwalifikacji
i wymagań zamieszczone są

na stronie internetowej
Urzędu Miasta:
www.rybnik.pl

Prezydent Miasta Rybnika
poszukuje

pracowników do Urzędu Miasta Rybnika

Urząd Miasta Rybnika
Biuro Rzeczy Znalezionych

poszukuje
osób uprawnionych do odbioru

niżej wymienionych rzeczy
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wrzesień 2004wrzesień 2004
Kalendarz Imprez Miejskich

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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przygotowywały osoby zwolnione z wachty oraz
z butelki wina mszalnego, podarowanej przez
polskich księży na Bonaire, wyspie archipelagu
Antyli Holenderskich.

Sławek Skalmierski, student Politechniki
Śląskiej w Gliwicach: — Na jachcie ciągle coś
trzeba rozkręcać i naprawiać. Psuły się m.in. lap-
top i kamera. Rok czasu robi swoje, do tego eks-
ploatacja sprzętu w bardzo trudnych warunkach
– woda morska powoduje korozję. Mieliśmy też
problemy z silnikiem. Poza tym w ciągu 3, 4 mie-
sięcy jacht zaczyna zarastać, co powoduje utratę
prędkości, więc trzeba zamówić ... nurka do jego
oczyszczania. To podobno najtańszy sposób.

— Mówiono nam, że już po miesiącu będzie-
my wyskakiwać za burtę, bo nie będziemy mogli
na siebie patrzeć. Dopłynęliśmy wszyscy i jeste-
śmy zgraną paczką do dzisiaj — przekonuje Do-
minik. Płynęli w 8 osób, ale na poszczególnych
etapach wyprawy skład załogi się zmieniał.
W drodze powrotnej z Brazylii do Europy to-
warzyszył im nawet... królik: — To z pewnością
pierwszy królik w historii, który przepłynął jach-
tem Ocean Atlantycki — kwitują z uśmiechem
młodzi żeglarze.

Przylądek strachu, polski chlebPrzylądek strachu, polski chlebPrzylądek strachu, polski chlebPrzylądek strachu, polski chlebPrzylądek strachu, polski chleb
i wulkany w chmurachi wulkany w chmurachi wulkany w chmurachi wulkany w chmurachi wulkany w chmurach

 Już przeszli do historii jako załoga, której naj-
młodszy kapitan przeprowadził mały jacht wokół
budzącego grozę przylądka Horn. — Opowieści
o Hornie zrobiły swoje. Byliśmy przygotowani na każdą
ewentualność, łącznie z wywrotką i zatopieniem łodzi
— wspomina D. Bac. — Momentami mieliśmy śnieg
na pokładzie, było zimno, a ubieranie się na wachtę
trwało 40 min. Jednak dla nas Horn był łaskawy.
Największy sztorm jaki spotkaliśmy to 11 w skali Be-
auforta, kiedy fale dochodziły do 16 metrów.

Jako pierwszy jacht w historii, „Stary” zawitał
też na polską stację arktyczną im. Henryka Arc-
towskiego. Himalaje zatopione w oceanie — tak
mówili o Antarktydzie młodzi polscy podróżnicy.
Do stacji dotarli 1 kwietnia, co wywołało niemałe
zamieszanie: — Wzywaliśmy przez radio, że wpły-
wamy do Zatoki Admiralicji i chcielibyśmy odwie-
dzić polską stację. Jednak polscy badacze myśleli, że
to primaaprilisowy żart, któregoś z kolegów. Dopie-
ro kiedy zobaczyli mały jacht, który walczy z wysoką
falą, uwierzyli — wspomina Sławek. Antarktyda już
zawsze będzie im się kojarzyć z pierwszym po pół-
rocznej podróży świeżym, polskim chlebem i za-
pierającymi dech w piersiach widokami.

W czasie swojej wyprawy studenci podziwiali
również Andy w Ekwadorze, meandry rzek

w Kolumbii, a paralotnią z lotu ptaka – krajobra-
zy Chile, Peru, Argentyny i Brazylii. Jednym z ma-
rzeń był lot z najwyższego (5896 m) czynnego
wulkanu Ziemi – Cotopaxi. Chcieli pobić rekord
skoku z paralotni w tandemie: — Ważącą ok. 19 kg
paralotnię wynieśliśmy na wysokość prawie 5800 m,
ale niestety wiatr przekraczał 50 km/h więc musie-
liśmy się wycofać. Po trzech dniach spróbowaliśmy
ponownie, ale znów ze względu na niesprzyjającą
pogodę lot nie doszedł do skutku — mówi z żalem
S. Skalmierski. Jednak niepowodzenie zrekom-
pensowały im niezapomniane widoki. — Wulkan
sprawia  niesamowite wrażenie – jest aktywny, dymi
i śmierdzi siarką – jednak powietrze jest przejrzyste,
widoczność idealna, gdzieniegdzie widać inne wul-
kany wystające ponad chmury.

O swojej pasji podróżowania członkowie załogi
„Starego” opowiedzieli podczas spotkania, jakie
zorganizowano w Domu Kultury w Chwałowicach.
Mówili o wyjątkowych miejscach i ludziach, których
poznali w czasie wyprawy – polskich marynarzach
i księżach, a nawet ... szamanie oraz o spotkaniach
z pingwinami, tarantulami i ... latającymi rybami. Po-
kazali też wyjątkowe slajdy i film z wyprawy. W spo-
tkaniu z młodymi żeglarzami uczestniczyła niestety
nieliczna grupa miłośników przygody, a szkoda, bo
było warto wspólnie odbyć tę wyjątkową podróż,
choćby tylko w wyobraźni.         (S)

c.d. ze strony 22.

Podróż marzeń
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W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku –
Orzepowicach  realizowany jest program „Badania przesiewowe dla
wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2004”, którego celem jest
ograniczenie umieralności na raka jelita grubego.

Do programu, w którego ramach wykonuje się bezpłatną kolonoskopię
(oglądanie jelita grubego od wewnątrz z jednoczesnym usuwaniem polipów
– stanów przedrakowych), zakwalifikowano „bezobjawowe” osoby po 50. roku
życia oraz młodsze (od 40 roku życia), mające krewnego I stopnia z rozpo-
znaniem raka jelita grubego.

Do lipca br . przebadano w ramach programu blisko 600 osób, stwierdzając raka
w co setnym przypadku; co czwarte badanie połączone było z usunięciem polipów.
Wykrycie raka we wczesnym stadium
daje wyleczenie u 90% chorych.

Zainteresowani programem pro-
szeni są o kontakt tel. : sekretariat
dyrektora WSS nr 3 – 4291251;
Dział Planowania i Marketingu –
4291286; e-mail: szpital@szpi-
tal.rybnik.pl

Biuro Porad ObywatelskichBiuro Porad ObywatelskichBiuro Porad ObywatelskichBiuro Porad ObywatelskichBiuro Porad Obywatelskich
Czynne w poniedziałki w godz.13.00–14.00 oraz w czwartki w godz. 14.00–15.00.

Działa w zakresie:
• popularyzacji wiedzy o prawach i wolnościach człowieka i ich gwarancji w

Konstytucji RP i w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
• indywidualnych porad w zakresie praw do: równego traktowania przez wła-

dze publiczne – obywatel w urzędzie (urzędy administracji państwowej, sa-
morządowej, Policja, Prokuratura, Sąd, itp.), nietykalności osobistej i wol-
ności osobistej (naruszenie nietykalności przez organy uprawnione do uży-
cia przymusu, zatrzymanie, aresztowanie), obrony w postępowaniu karnym,
sprawiedliwego i jasnego rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki
przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, nienaruszalności
mieszkania (przeszukanie), złożenia petycji, wniosku i skargi, wynagrodze-
nia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organów wła-
dzy publicznej, wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich

• indywidualnych porad dotyczących procedur składania skarg do Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka

• indywidualnych porad dla sprawców lub ofiar wypadków drogowych – wyja-
śnianie przepisów prawa o ruchu drogowym oraz procedur stosowanych
przez policję, sądy, prokuraturę i firmy ubezpieczeniowe.

Dla członków Izby porady są bezpłatne.

Biuro Porad PrawnychBiuro Porad PrawnychBiuro Porad PrawnychBiuro Porad PrawnychBiuro Porad Prawnych
Czynne w poniedziałki w godz. 15.00 – 16.00.
Biuro udziela bezpłatnych porad w zakresie prawa cywilnego, handlowe-

go, administracyjnego oraz prawa pracy.
W Izbie udzielane są również informacje dotyczących funduszy struktu-

ralnych Unii Europejskiej w zakresie dotacji na doradztwo oraz inwestycje
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw.

Siedziba Izby Przemysłowo–Handlowej, Rybnik, Rynek 12, tel. 42 211
68, 42 37 615, 42 37 566.

Nie !!! dla raka jelita grubegoNie !!! dla raka jelita grubegoNie !!! dla raka jelita grubegoNie !!! dla raka jelita grubegoNie !!! dla raka jelita grubego

Porady w Izbie
W siedzibie rybnickiej Izby Przemysłowo–Handlowej dzia-

łają biura porad obywatelskich oraz prawnych, a także do-
radztwo w sprawach unijnych dotacji.


