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O korowodach 
dzielnic czytaj na 
stronie 23.

Na okładce zdo-
bywcy Grand Prix 
–  Boguszowice–
–Osiedle.

Zdjęcia: r

Najmłodsi mieszkańcy Kamienia cofnęli się do epoki „kamienia”...

Ligota–Ligocka Kuźnia nawiązała do swojej rolniczej przeszłości.

Dawno temu
w Zebrzydowicach...

Przybysze zbudowali w Boguszowicach swoje domy i swoją przyszłość...

Najmłodsza dzielnica Ochojec postawiła na młodość...

P o p i e l o w i a n i e 
przedstawili rapo-
waną historię swojej 
dzielnicy...

Boguszowice Stare pod okiem opatrzności...

Rybnik wczoraj,
dziś i jutro



Drodzy Rybniczanie!
Polski samorząd terytorialny ma 

już 15 lat. W marcu 1990 roku 
sejm kontraktowy przyjął usta-
wę samorządową, której kon-
sekwencją były pierwsze w tej 
części Europy całkowicie wolne 
wybory – wybory do rad gmin. 
Od tego czasu wiele zmieniło się 
w naszej rzeczywistości. 

Reforma samorządowa, a zwłasz-
cza wprowadzenie szczebla gmin-

nego, była bez wątpienia najskuteczniejszą przemianą 
ustrojową administracyjnego modelu naszego państwa. 
Decentralizacja, co potwierdzały i potwierdzają przykłady 
bardziej rozwiniętych państw europejskich, stała się pod-
stawą organizowania kraju. To właśnie mieszkańcy gminy 
– poprzez wybierane demokratycznie władze uchwałodaw-
cze i wykonawcze oraz możliwość kontroli nad nimi – wiedzą 
najlepiej, jak należy rozwiązywać lokalne problemy. 

Wraz z decentralizacją państwa zaczęło się rozwijać spo-
łeczeństwo obywatelskie, a mieszkańcy zaczęli faktycznie 
uczestniczyć w życiu publicznym swoich gmin, a nawet 
dzielnic. Zaczęło się tworzenie nowego państwa opartego 
na samorządzie terytorialnym, rozwiniętym dopiero po 
ośmiu latach o szczebel powiatowy i wojewódzki. 

Jednak to, że samorządy zaczęły w miarę dobrze sobie 
radzić, paradoksalnie zmieniło ich sytuację na gorsze. 
W ostatnich latach coraz bardziej widać bałagan organiza-
cyjny i decyzyjny szczebla centralnego, a państwo polskie 
funkcjonuje jeszcze tylko dlatego, że istnieją samorządy. 
Konstytucyjna zasada subsydiarności – oznaczająca, 
że wszelkie decyzje powinny zapadać na szczeblu możliwie 
najbliższym obywatelom, a więc raczej w gminach i regio-
nach niż w centrum administracyjno–rządowym – została 
zachwiana. Tak samo jak zapewnienia prawne, że w ślad 
za przekazywanymi „w dół” zadaniami powinny iść odpo-
wiednie pieniądze. Wspomnę tylko o subwencji oświato-
wej, edukacyjnych stypendiach socjalnych czy zadaniach 
z zakresu opieki społecznej. Wraz z komplikowaniem w ten 
sposób m.in. sytuacji finansowej samorządów, szczebel rzą-
dowy wysyła wyraźny sygnał do społeczeństwa polskiego, 
że za pewne sprawy, czy raczej złe ich prowadzenie, od-
powiadają władze gminy, a nie państwo. Co więcej, ułom-
ność polskiego systemu tworzenia prawa też nie pomaga 

w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, a raczej szkodzi. 
Nie wspomnę już o pogłębiającej się ostatnio kompromitacji 
części polskiej klasy politycznej.

Samorządy lokalne są więc podporą naszego państwa 
i zdecydowanie lepiej przygotowały się chociażby do ab-
sorpcji środków unijnych niż władze centralne. Nie należy 
im jednak przeszkadzać w realizowaniu ich ustawowych za-
dań i aż prosi się o uregulowanie kwestii kompetencyjnych, 
na przykład na szczeblu regionalnym w relacji wojewoda 
– marszałek województwa.

Decentralizacja i rozwój społeczny w gminach doprowa-
dziły również do otwarcia się, zwłaszcza młodych miesz-
kańców gmin, na współpracę międzynarodową i partnerską. 
Dzięki zaangażowaniu rybniczan w kontakty partnerskie, 
nasze miasto zostało ostatnio wyróżnione przez premiera 
Francji Jean–Pierra Raffarina, który zaprosił mnie do 
Pałacu Matignon w Paryżu na obchody Dnia Europy, by 
wspólnie z merami naszych francuskich miast partnerskich, 
9 maja br., uczcić to europejskie święto. Oficjalne zapro-
szenie i zaszczyt, jaki mnie spotkał, traktuję w kategoriach 
potwierdzenia rozwoju Rybnika w procesie decentraliza-
cji, który przekłada się bezpośrednio na sukces polskiej 
samorządności.

Jestem przekonany, że polski samorząd terytorialny 
– jako podstawa funkcjonowania państwa – spełnia coraz 
lepiej swoją rolę. Oparty na Europejskiej Karcie Samorządu 
Terytorialnego jest on głównym elementem efektywnej de-
mokracji. Włączenie gmin i regionów w realizację integracji 
europejskiej, współpraca pomiędzy gminami i regionami 
europejskimi, włączenie obywateli w tworzenie demokracji 
w ich miejscu zamieszkania oraz wspólne rozwiązywanie 
lokalnych problemów stało się bez wątpienia sukcesem. 
Marzeniem byłoby natomiast, gdyby realizacji tych celów 
nie przeszkadzało państwo.

Idea samorządu terytorialnego nie mogłaby być reali-
zowana, gdyby nie osobiste zaangażowanie mieszkańców. 
W Rybniku jej efekty widać chociażby na dzielnicowych 
spotkaniach, które z roku na rok cieszą się coraz większą 
frekwencją. Otwarcie miasta na sprawy dzielnic zaowocowa-
ło zbudowaniem aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. 
To Wasza zasługa, Drodzy Rybniczanie!

 Z serdecznym pozdrowieniem
 Adam Fudali
 prezydent Rybnika

Następny, czerwcowo–lipcowy, 
numer „Gazety Rybnickiej” 

ukaże się 3 lipca, 
zaś kolejny 21 sierpnia.
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W Rybniku się dzieje...
Jak zwykle prezydent Adam Fudali poinfor-

mował radnych o tym, co zdarzyło się w mie-
ście pomiędzy kolejnymi sesjami. Rozpoczął 
od wspólnej inicjatywy miasta i Izby Przemysłowo–
–Handlowej ROP, czyli kolejnej już edycji giełdy 
„Dom”, wspomniał też o prezentacjach kultury 
francuskiej oraz udziale w zorganizowanym  
w Warszawie z inicjatywy polsko–brytyjskiej izby 
handlowej spotkaniu, w którym wzięli również 
udział przedstawiciele partnerskiego, irlandz-
kiego miasta Newtownabbey. Rozmawiano 
m.in. o różnicach w sposobach zakładania firm 
i zarządzaniu przedsiębiorstwami, o dystansie 
gospodarczym dzielącym Polskę i „stare” kraje 
UE i wysokich ocenach wystawianych polskim 
pracownikom. — Musimy zrobić wszystko, by 
młodzi ludzie pozostali w naszym mieście i kraju 
— mówił A. Fudali. Prezydent nawiązał również 
do spotkania z udziałem przedstawicieli firm 
budujących kanalizację w mieście i omówił 
zakres prowadzonych obecnie prac kanali-
zacyjnych (Więcej na str. 17). Wspomniał też  
o cyklu spotkań sprawozdawczych w dzielnicach, 
podczas których poruszano również temat tej 
największej w mieście inwestycji (Więcej o spo-
tkaniach RD na stronie 13). — Rybnik stanie się 
wkrótce gigantycznym placem budowy — mówił 
dalej prezydent, wymieniając czekające miasto 
inwestycje: rondo Raciborska–Dworek, remont 
ul. Żorskiej, nowe centra handlowe i in. — Służy 
to jednak rozwojowi Rybnika i sprzyja powsta-
waniu nowych miejsc pracy. Swoje wystąpienie 
prezydent zakończył informacją o korowodach 
dzielnic i zaproszeniu wystosowanym przez pre-
miera Francji do udziału w oficjalnym spotkaniu 
organizowanym z okazji Dnia Europy w Paryżu. 

Absolutorium na tak! 
— Panie przewodniczący, Wysoka Rado, proszę 

o udzielenie mi absolutorium z wykonania bu-
dżetu za rok 2004 — tymi słowami prezydent  
A. Fudali zakończył swoją prezentację 
dotyczącą ubiegłorocznego budżetu. Poprze-
dziło ją wystąpienie skarbnika miasta Bogusła-
wa Paszendy, który omówił projekt uchwały  
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium. 
Przedstawił on strukturę budżetu i poszczególne 
etapy przygotowania sprawozdania, będącego 
przedmiotem obrad wszystkich komisji RM.  
Natomiast Romuald Niewelt (BSR) zapoznał 
radnych ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej  

i w jej imieniu wnioskował o udzielenie prezy-
dentowi absolutorium, zaś przewodniczący RM 
Michał Śmigielski przedstawił pozytywną 
opinię, jaką w omawianej kwestii wydała Re-
gionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

Założenia swojej polityki finansowej i ich reali-
zację w ubiegłym roku prezydent przedstawił tra-
dycyjnie w formie prezentacji multimedialnej. Przy-
pomniał, że w ciągu roku wielokrotnie dokonywano 
zmian w budżecie i po stronie dochodów został 
on zwiększony w stosunku do planu pierwotnego 
o 16.814 tys. zł, zaś wydatki zmniejszono w ciągu 
roku o 13.736 tys. zł. Ostatecznie ubiegłoroczne 
dochody wyniosły 349.217.929 zł, zaś wydatki 
333.374.303 zł. Tak więc wypracowana została 
nadwyżka budżetowa w wysokości 15.843.626 zł. 
Był to wynik lepszy od zakładanego w budżecie 
pierwotnym o 58.957.583 zł, a w planie po zmianach  
o 28.408.077 zł, na co składają się ponadplanowe do-
chody (10.159.459 zł) oraz niezrealizowane wydatki 
(18.248.618 zł), spowodowane m.in. przesunięciami 
kolejnych etapów budowy kanalizacji. Jeżeli idzie 
o skumulowany niedobór (pożyczki, kredyty) na 
koniec 2004 wyniósł on 58.428.963 zł. Wskaźnik 
zadłużenia miasta utrzymuje się na bezpiecznym 
poziomie i na koniec roku wyniósł 23,99% docho-
dów budżetowych ogółem (ustawowy limit zadłu-
żenia wynosi 60%). Podobnie jak wskaźnik obsługi 
długu – 1,87% (limit ustawowy 15%). — Tak więc 
wynik finansowy jest bardzo dobry — podsumował 
ten etap prezentacji prezydent. Na potwierdzenie 
przedstawił też ranking miast śląskich ułożony pod 
względem wiarygodności finansowej, w którym 
Rybnik, obok Bielska–Białej, Cieszyna i Pszczyny 
plasuje się w tzw. I lidze. Dla porównania: w eks-
traklasie znajdują się jedynie Katowice, w II lidze 
są m.in. Gliwice i Częstochowa, w III – Sosnowiec 
i Wodzisław Śl., a w IV – Żory czy Bytom.   

Analizując poziom budżetowych wydatków 
okazuje się, i to nie po raz pierwszy, że największe 
dotyczyły oświaty i wychowania – 121 mln zł (37%). 
Warto też zaznaczyć, że dopłata ze środków miasta 
do subwencji oświatowej wyniosła ponad 26 mln zł  
(w tym na inwestycje i remonty ponad 2.900.000 zł). 
Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 
wydano z budżetu ponad 49 mln zł (15%), a na 
pomoc społeczną – ponad 32 mln zł (10 %). — Na 
wydatki inwestycyjne w roku 2004 wydaliśmy z budże-
tu 78.363 tys. zł — mówił A. Fudali. To 23,51% ogółu 
poniesionych wydatków budżetowych, a uwzględ-
niając nakłady PWiK na I etap sieci kanalizacyjnej, 
wydatki inwestycyjne miasta sięgnęły 107.674 tys. zł.  
W swojej prezentacji prezydent mówił również  

o źródłach finansowania wydatków i wykorzysta-
niu środków zewnętrznych, które konsekwentnie 
pozyskuje miasto. Nawiązał też do największych 
inwestycji prowadzonych w Rybniku – budowy 
szpitala w Orzepowicach, na którą przeznaczono 
ponad 19 mln zł (m.in. uruchomiono urologię, 
neurologię, kardiologię i pracownię angiografii), 
obwodnicy miejskiej (4.800.000 zł), mówił o nakła-
dach na drogi (14.645.260 zł). — Przebudowano  
ul. Mikołowską, 3 skrzyżowania, wyremontowano 
6,3 km nawierzchni dróg i 7 chodników, odwodnio-
no 5 dróg w dzielnicach, a systemem gospodarczym 
utwardzono 1,2 km dróg — wymieniał prezydent. 
Na zieleń miejską wydatkowano ponad 4.243 tys. zł,  
na oczyszczanie miasta ponad 3.700 tys. zł,  
a na kanalizację sanitarną 40.886,731 zł. Kolejne 
budżetowe wydatki to: kultura i sztuka ponad  
9 mln zł, kultura fizyczna i sport ponad 10 mln zł, 
ochrona zdrowia ponad 24 mln zł, pomoc i opieka 
społeczna ponad 35 mln, a administracja publiczna 
ponad 20 mln zł (w rankingu na najtańszy urząd 
wśród miast na prawach powiatu Rybnik zajął  
5 miejsce). Prezydent zaprezentował też miejsca 
Rybnika w innych rankingach i konkursach –  
1 miejsce na Śląsku i 3 w Polsce w ogólnopolskim 
rankingu „Profesjonalna gmina przyjazna inwesto-
rom”, 10 miejsce w „Złotej Setce Samorządów”  
w uznaniu wysokości nakładów inwestycyjnych 
oraz tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play 2004”. Ryb-
nik zwyciężył też w kategorii „Przyjazny Urząd” 
za doręczanie korespondencji za pośrednictwem 
gońców w konkursie „Lider Zarządzania w Samo-
rządzie 2004”. Ponadto miasto może poszczycić 
się Honorową Flagą Europy, wyróżnieniem 
przyznawanym przez Radę Europy.    

Kończąc swoje wystąpienie prezydent przedsta-
wił wyniki głosowań nad sprawozdaniem budże-
towym w komisjach – za przyjęciem projektu 
głosowało 57 osób, przeciw były 2, a od głosu 
wstrzymało się 9 osób.     

Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym 
przebiegła dość nietypowo. Radni wygłosili je-
dynie swoje opinie, które przewodniczący RM 
M. Śmigielski był zmuszony kilka razy przerywać 
ze względu na wprowadzone ograniczenie czasu 
wystąpień do 3 minut. Rozpoczął Wiesław Za-
wadzki (SLD): — Nie pamiętam tak pozytywnych 
wyników pod względem deficytu i obniżenia zadłu-
żenia miasta, ale zastanawiam się, dlaczego nie 
przekłada się to na odczucia mieszkańców? — mó-
wił, nawiązując do niezrealizowanych inwestycji  
w Boguszowicach–Osiedlu oraz do wydatków  
na cele inne niż szkolnictwo i opieka społeczna  
w jego dzielnicy. Radny SLD stwierdził, że gło-
sując nad sprawozdaniem finansowym musiałby 
się wstrzymać, gdyż wiele inwestycji przełożono, 
natomiast popiera udzielenie absolutorium, skoro 
jednak nie można rozdzielić tego głosowania „(...) 
w tej sytuacji wstrzymam się od głosu”. Bronisław 
Drabiniok (PO) zapowiedział, że zagłosuje 
przeciw, mając na uwadze m.in. fakt, iż poczy-
nione inwestycje nie są realizowane z budżetu 
miasta, ale na przykład ze środków ISPA i dotacji 
Marszałka Województwa dla szpitala. Mówił 

Sesja Rady Miasta – 27 kwietnia 

Absolutorium udzielone!
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2004 rok  
oraz udzielenie absolutorium prezydentowi miasta z tego tytułu, było  
najważniejszym punktem najważniejszej w roku sesji. Obrady przyniosły też 
nowy podział polityczny Rady Miasta – działa już tylko jeden klub radnych. 



również o malejącym poziomie zadowolenia 
społecznego. — Proponuje premierowi Belce, by 
brał przykład z Rybnika, któremu zawsze udaje się 
załatać budżetową dziurę — mówił radny. — Jestem 
przeciwny udzieleniu absolutorium w formie, jaka 
została przedstawiona. Natomiast radny BSR Józef 
Ibrom stwierdził, że „liczby mówią za siebie”, więc 
skoncentrował się na podziękowaniach służbom 
finansowo – księgowym oraz pracownikom UM  
i jednostkom miasta, które przyczyniły się do takie-
go wykonania budżetu. Swoją opinię przedstawiła 
też Krystyna Stokłosa (RIO), która stwierdziła, 
że regułą budżetu miasta Rybnika jest znaczne 
niedoszacowanie dochodów, przy równoczesnym 
zawyżeniu wydatków, co radna nazwała „podręcz-
nikowym trikiem”, który powoduje, że dochody 
są wyższe, a wydatki niższe, co sprawia z kolei, 
że niedobór zastępuje budżetowa nadwyżka,  
a ta jest dla części radnych oznaką sukcesu. Mówiła 
również o zaległościach przy budowie kanalizacji 
sanitarnej, „żenująco niskich” nakładach na 
kompleksową modernizację RCK, wyraziła swój 
sprzeciw przeciwko wydawaniu pieniędzy na hotel 
dla kadry naukowej i studentów oraz na moderni-
zację hoteli „Olimpia” i „Speedway”, skrytykowała 
„ślamazarny” przebieg prac nad opracowaniem  
i zatwierdzaniem planu przestrzennego zago-
spodarowania miasta, co wstrzymuje inwestycje,  
a tym samym uszczupla dochody budżetu i mówiła  
o „szczodrobliwości prezydenta” dla spółki „Hossa”, 
która generuje straty. — Uwzględniając powyższe, 
będę głosować przeciw — podsumowała radna. 
Podobnego zdania był Stanisław Stajer (RIO), 
który uznał, że budżet był nacechowany błędami 
lat poprzednich, przede wszystkim niedoszaco-
waniem dochodów i niezrealizowaniem w pełni 
wszystkich zadań. — Sięgająca 16 mln zł nadwyżka 
budżetowa nie wynika z uzyskania nadzwyczajnych 
środków w budżecie miasta, ale głównie z niewy-
konania inwestycji i zaplanowanych na 2004 rok 
zadań. Przekonywał, że w perspektywie następnych 
lat zadłużenie miasta będzie znacząco narastać,  
a wpływ na to mają przede wszystkim realizowane 
inwestycje nie będące zadaniami własnymi gminy. 
— Beztroska finansowa w latach poprzednich 
powoduje zagrożenie dla miasta na najbliższe lata 
— mówił. — Kłopoty finansowe Rybnika odbiją 
się na poziomie życia w naszym mieście. Mówił też  
o zadaniach budzących kontrowersje, jak remont 
hotelu „Olimpia” czy obniżanie podatków od 
środków transportowych dla dużych firm transpor-
towych. — Budżet roku 2004 nie był dobrze skonstru-
owany, na co radni RIO zwracali uwagę w momencie 
jego tworzenia, a jego realizacja nie była zbyt sprawna, 
więc nie będę głosował za udzieleniem absolutorium 
— podsumował radny RIO. Odmienne zdanie miał 
natomiast Henryk Ryszka z BSR, który przeko-
nywał, że budżet roku 2004 był proinwestycyjny, 
a realizowane inwestycje służą rozwojowi miasta, 
które staje się atrakcyjniejsze dla inwestorów. 
Mówił o pracach prowadzonych niemal w każdej 
dzielnicy, a wykonywanych przez różne firmy, które 

tworzą dodatkowe miejsca pracy. Nawiązał też do 
największych inwestycji – kanalizacji i budowy dróg, 
wskazał na wysokie lokaty w rankingu Centrum 
Badań Regionalnych i zapowiedział, że zagłosuje 
za przyjęciem sprawozdania i udzieleniem abso-
lutorium. Dla Michała Chmielińskiego (BSR) 
„(...) wynik finansowy miasta jest imponujący (...).  
To wynik mobilizacji i wielka nadzieja dla rybniczan”. 
Chwalił roztropność służb finansowych, budowę 
kanalizacji nazwał „dziełem 800–lecia”, a niewy-
konanie pewnych zadań wyniknęło, jak mówił,  
z przyczyn obiektywnych. W podobnym tonie 
wypowiadał się R. Niewelt, który nawiązał do 
wysokiego poziomu środków przeznaczonych 
na inwestycje: — Zarzut, że wydatki nie zostały 
w pełni zrealizowane jest częściowo prawdziwy, 
ale postawiony na wyrost, bo założone zadania 
były wielkie, a charakter inwestycji, jaką jest 
kanalizacja jest taki, że „rozkręca” się przez 
lata. Wydłużenie procedur spowodowały m.in. 
międzynarodowe przetargi — mówił R. Niewelt. 
— Ogólnie inwestycje zostały zrealizowane w 91%  
i to wysoki pułap. Planowaliśmy zakończenie bu-
dowy szpitala, ale dotacja wyniosła tylko 19 mln zł, 
 stąd opóźnienia. Radny BSR mówił też o wydat-
kach oświatowych i nawiązał do sygnalizowanego 
w wypowiedziach opozycyjnych radnych nieza-
dowolenia społecznego, za które, jego zdaniem, 
odpowiedzialna jest sytuacja w kraju. — Radni 
BSR, ale mam nadzieję, że również pozostali 
rozsądni radni, będą głosować za udzieleniem 
absolutorium — zakończył R. Niewelt.    

Dwa ostatnie głosy należały ponownie do St. Sta-
jera, który podkreślił, że radni winni wziąć pod uwagę 
nie tylko ocenę wyników finansowych sprawozdania, 
ale też efektywność, sprawność i skuteczność reali-
zacji założonych zadań oraz do M. Chmielińskiego, 
dla którego fakt, że dochody są wyższe, a wydatki nie 
zostały przekroczone, wyklucza wszelkie zastrzeżenia 
do realizacji budżetu: — Naszym obowiązkiem jest 
ocena dochodów i wydatków oraz realizacja zadań, 
a te wykraczają poza ten budżet i sięgają w przyszłość 
— mówił radny. — Naszym obowiązkiem jest głoso-
wanie za przyjęciem tego sprawozdania. 

Podczas sesji głos w sprawie absolutorium zabrali 
przedstawiciele wszystkich ugrupowań zasiada-
jących w RM z wyjątkiem radnego SdPl i opozy-
cyjnego Klubu PiS. (Do naszej redakcji wpłynął  

list podpisany przez Komitet Miejski PiS, infor-
mujący o podjęciu uchwały przeciwko udzieleniu 
absolutorium prezydentowi – o czym w dalszej 
części relacji z sesji). Dlatego do końca nie wiado-
mo było, jak potoczą się losy uchwały. Wszystko 
wyjaśniło głosowanie, w którym za przyjęciem 
sprawozdania i udzieleniem absolutorium 
prezydentowi opowiedziało się 17 osób,  
4 były przeciw, tyle samo wstrzymało się od 
głosu. Wynik przyjęto brawami radnych, ale też 
naczelników wydziałów UM, szefów jednostek  
i dyrektorów placówek, którzy tradycyjnie uczest-
niczyli w tej najważniejszej w roku sesji. W swoim 
poabsolutoryjnym wystąpieniu prezydent mówił, 
że miasto ma wizję i perspektywy i zapewnił, że nie 
myśli tylko o budżecie na rok 2005, ale i o kolejnych. 
Podziękował też swoim zastępcom, skarbnikowi 
i służbom finansowym, sekretarz miasta, naczel-
nikom i dyrektorom wydziałów, prezydium RM 
oraz radnym, również z opozycji, bo jak mówił, 
każda uwaga mobilizuje do wytężonej pracy, 
choć... — W sytuacji kiedy opozycja nie zgadza się  
z pewnymi rozwiązaniami, powinna zaproponować 
inne. Tymczasem przez 365 dni roku 2004 opozycja 
nie zaproponowała żadnej uchwały lub nowych 
rozwiązań. Mieliśmy do czynienia przede wszystkim 
z ocenami politycznymi, rzadko z merytorycznymi. 
Zachęcam zatem, w kontekście prac nad budżetem 
na rok 2005, jeżeli uważacie, że coś można zrobić 
inaczej, przygotujcie inne rozwiązania, pokażcie 
mieszkańcom konsekwencję w dążeniu do przyjęcia 
władzy, bo po to przecież jest opozycja.

— Bardzo chętnie przygotowalibyśmy uchwały, 
ale opozycja w tej radzie jest pozorna, nie zdołaliśmy 
zebrać 5 podpisów pod swoją propozycją — odpo-
wiadała prezydentowi K. Stokłosa. — Proszę zatem 
nie mieć pretensji, bo opozycja nie ma siły przebicia. 
Na poparcie swoich słów radna RIO wskazała 
głosowanie nad absolutorium, które jej zdaniem 
potwierdziło 4 osobową opozycję w Radzie. 

Przypominamy, że skrócone sprawozdanie 
finansowe z wykonania budżetu miasta za 
rok 2004 opublikowaliśmy w poprzednim, 
kwietniowym numerze „GR”, a prezentację 
w formie zaprezentowanej radnym można 
znaleźć na rybnickich stronach internetowych 
– www.rybnik.pl oraz www.rybnik.com.pl.

Radni w momencie głosowania nad sprawozdaniem  
budżetowym i absolutorium.                               Zdj.: s.
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Sprawozdanie jednomyślnie
Uchwałę o zatwierdzeniu sprawoz-

dania z wykonania planu finansowego 
Powiatowego Funduszu Gospodarki Za-
sobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
za 2004 rok przedstawił B. Paszenda. 
Skarbnik wyjaśnił, że zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa Finansów, przyjmując odręb-
ną uchwałą RM plan funduszu, konieczne 
jest również zatwierdzenie samego spra-
wozdania, co radni uczynili jednogłośnie. 

Dofinansują...
Kolejnym tematem, jaki omawiali radni 

było przyznanie dofinansowania z Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej dla trzech pod-
miotów. Pierwszym jest Rzymskokatolicka 
Parafia Matki Boskiej Bolesnej, która 
ma otrzymać dotację w wysokości 20.000 zł 
na utrzymanie starodrzewu rosnącego na 
cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej. 
Natomiast dotację w wysokości 25.000 zł na 
dostawę „produktów do likwidacji awarii eko-
logicznych” występujących na terenie Rybni-
ka otrzyma Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej. Jak wyjaśnił zastępca 
prezydenta Józef Cyran, produkty te są ko-
nieczne m.in. do neutralizacji ropopochodnej 
zawiesiny, która pojawiła się na rzece Ru-
dzie. Zgodnie z uchwałą, Wojewódzki Sztab 
Wojskowy w Katowicach otrzyma dotację na 
modernizację cieplną budynku Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Rybniku. Wynie-
sie ona 46% wartości robót, nie więcej jednak 
niż 125.000 zł, co autopoprawką zapisano  
w uchwale, uwzględniając sugestie K. Stokłosy.  

Zanim radni jednogłośnie przyjęli projekt 
uchwały, J. Cyran odpowiedział jeszcze na 
pytanie St. Stajera o dokładne przeznaczenie 
środków z dotacji na modernizację WKU.  
J. Cyran wyjaśnił, że przeprowadzona zostanie 
częściowa wymiana okien i docieplenie bu-
dynku. — Czy zatem, korzystając z dofinanso-
wania z GFOŚiGW, nie można wymienić okien  
w naszych szkołach? — pytał St. Stajer. Za-
stępca prezydenta obiecał, że sprawę rozezna,  
a M. Chmieliński zwrócił uwagę, że być może 
takie dofinansowanie może być przyznane 
jedynie dla kompleksowych remontów – ocie-
plenia budynku i wymiany okien.  

Strategia przyjęta
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Mia-

sta, jaką po aktualizacji przedstawiono do 
przedyskutowania i przyjęcia radnym, jest 
jednym z tych dokumentów planistycznych, 
bez których zarządzanie miastem byłoby 
praktycznie niemożliwe. Po roku 2000, kiedy 
powstała pierwsza wersja Strategii..., zmie-

niły się właściwości i kompetencje organów  
samorządu terytorialnego, zaś gminy, w tym 
Rybnik, włączyły się w realizację dużych pro-
jektów z wykorzystaniem środków unijnych. 
By o te środki zabiegać, Strategia..., nie dość 
że musi istnieć, musi być aktualna, współgrać 
z innymi miejskimi planami i programami,  
a także ze strategią wojewódzką i Narodowym 
Planem Rozwoju. Uwarunkowania aktualizacji 
Strategii... przedstawiła na sesji wiceprezydent 
Ewa Ryszka, ale radni już wcześniej mogli się 
z tym dokumentem zapoznać. Strategia... jest 
dokumentem „żywym” i co dwa lata podlega 
ocenie oraz weryfikacji, jeżeli tylko jest to ko-
nieczne. Wbrew temu, czego się można było 
spodziewać, projekt uchwały nie wzbudził 
szerszej dyskusji. Radny St. Stajer zaintere-
sował się planem wykreowania Rybnika jako 
ośrodka akademickiego, a ściślej mieszkania-
mi w szeregowcu przy ul. Stawowej przezna-
czonymi dla kadry akademickiej. Przygotowa-
no 6 takich mieszkań, z których 4 są zasiedlo-
ne przez młodych pracowników naukowych.  
Pytania dotyczyły też możliwości wykorzy-
stania do realizacji niektórych inwestycji 
partnerstwa publiczno–prywatnego, oczy-
wiście po ewentualnym wejściu w życie 
odpowiednich regulacji prawnych. Jak 
powiedział prezydent A. Fudali, ten sposób 
finansowania mógłby być wykorzystany 
np. przy modernizacji targowiska, budo-
wie basenu w Boguszowicach, kanalizacji  
w Kłokocinie, gdzie istnieje prywatna oczysz-
czalnia itp. Zarówno Komisja Gospodarki 
Komunalnej, jak i radni przyjęli Strategię Zin-
tegrowanego Rozwoju Miasta jednogłośnie.

Co ma Rybnik do... Katowic
...a szczególnie rybniccy radni do 

l ikwidacji  szpitala w Katowicach? 
Wydawałoby się, że nic, a jednak... 
Rada Miasta Katowic postanowiła prze-
prowadzić restrukturyzację szpitala im. 
prof. Michałowskiego i, zgodnie z usta-
wą o zakładach opieki zdrowotnej, by 
to uczynić, oprócz opinii wielu innych 
gremiów, potrzebna jest opinia właści-
wych organów gmin i powiatów, których 
mieszkańcom dany  zakład  świadczy ł 
usługi, choćby hipotetycznie. Stąd proś-
ba do rybnickich radnych o pozytywną 
opinię w sprawie zamiaru restruktury-
zacji  szpitala poprzez jego likwidację  
i sprzedaż w przetargu nieograniczonym. 
Przewodniczący Komisji Zdrowia Tomasz 
Zejer  (PiS) odniósł się krytycznie do 
ustawy, która nakłada taki obowiązek,  
a radni, po upewnieniu się, że zamiar 
likwidacji szpitala o specjalizacji uro-
logicznej nie będzie miał negatywnych 
skutków dla mieszkańców Rybnika,  bo 
rybnicki szpital  taki oddział posiada, 
wydali pozytywną opinię jednogłośnie.

Porozumienie gminne 
Radni zgodzili się również jednogłośnie 

na zawarcie porozumienia z gminą Nędza  
w sprawie świadczeń dzieciom niepełno-
sprawnym z jej terenu usług rehabilita-
cyjnych w Ośrodku Leczniczo–Rehabili-
tacyjnym im. Jana Pawła II. — Jesteśmy  
w szczęśliwym położeniu, że taki ośrodek posia-
damy — mówiła E. Ryszka. — Dlatego w miarę 
możliwości i zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym, udostępniamy go dzieciom z gmin 
ościennych, gdzie takiej bazy nie ma. Realiza-
cja takiego zadania na rzecz sąsiednich gmin,  
a porozumień takich podpisano kilka, przynosi 
roczny dochód w wys. 65 tys. zł. Po upewnieniu 
się, że Ośrodek dysponuje zarówno miejscem, 
jak i kadrą, by zadanie to wykonać bez uszczerb-
ku dla dzieci z Rybnika, radni uchwałę przyjęli.

Hejnał przyjęty...
...choć jeszcze nie do końca prawnie 

usankcjonowany. Płynąca co godzinę od  
1 stycznia 2003 r. z ratuszowej wieży melodia 
skomponowana została przez dyrygenta Filhar-
monii Rybnickiej Mirosława J. Błaszczyka 
na okoliczność obchodów jubileuszu VIII 
Wieków Rybnika. By jednak tych kilka, dobrze 
już rybniczanom znanych, taktów mogło się 
stać oficjalnym miejskim hejnałem – droga 
daleka. Kompozytor nieodpłatnie przekazał 
miastu prawa autorskie do utworu, a teraz 
radni zobligowani zostali do przegłosowania 
projektu hejnału, mając do dyspozycji nie tylko 
zapis nutowy dwu wersji kompozycji (na trąbkę 
oraz zespół kameralny – w zależności od oko-
liczności), ale mogli też obu wysłuchać. Radny 
W. Zawadzki chętnie odwołałby się jeszcze do 
opinii publicznej, ostatecznie jednak 22 rad-
nych opowiedziało się za projektem hejnału, 
zaś 3 – wstrzymało się od głosu. Ale to jeszcze 
nie koniec procedur, dzięki którym utwór zo-
stanie „legalnym” hejnałem... Teraz wymaga 
on jeszcze opinii ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej, a po jej uzyskaniu, 
rybniccy radni raz jeszcze zagłosują nad przyję-
ciem uchwały w sprawie ustanowienia hejnału...

Wspólnotowa DK 78
M i a s t o  o d  d ł u ż s z e g o  c z a s u  z a -

b iega  o   modern izac ję  b i egnące -
g o  w  g r a n i c a c h  R y b n i k a  o d c i n -
ka drogi krajowej nr 78 z Chałupek  
w kierunku Gliwic. Na inwestycję tę udało 
się dotąd pozyskać unijne środki w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego 
– Transport i z nich planowane jest sfinan-
sowanie m.in. remontu wiaduktu na ul. 
Wodzisławskiej oraz poszerzenia odcinków 
jezdni. Teraz pojawiła się możliwość pozyskania 
dodatkowych pieniędzy ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
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w ramach Inicjatywy Wspólnotowej In-
terreg III A, wspierającej wspólne przed-
sięwzięcia przygranicznych gmin, mające 
na celu m.in. usprawnienie komunikacji. 
Radnym przedstawiono projekt uchwały 
upoważniającej prezydenta do zgłoszenia  
wniosku o dofinansowanie inwestycji pod 
nazwą „Usprawnienie komunikacji po-
między regionami przygranicznymi Polski  
i Czech poprzez remont DK 78 na odcinku 
ul. Wodzisławskiej w Rybniku”. Pienią-
dze te zostałyby przeznaczone na remont 
kapitalny nawierzchni ul. Wodzisławskiej 
wraz z chodnikami i nowymi zatokami 
autobusowymi. Program Interreg III A  
przewiduje sfinansowanie 75% wartości 
całej inwestycji, która wyniosłaby ponad 
14 mln zł, z czego 3,6 mln zł (w latach 
2005–2007) musiałoby pochodzić z miej-
skiego budżetu. Radny B. Drabiniok in-
dagował władze miasta, dlaczego dopiero 
teraz, a nie np. 5–6 lat temu, występują  
z takim wnioskiem, zaś odpowiedź mogła 
być tylko jedna – wtedy Polska do unijnych 
środków nie miała jeszcze dostępu. Pre-
zentujący projekt uchwały wiceprezydent  
J.  Cyran zapewnił ,  że miasto reaguje 
natychmiast  na  możl iwośc i  pozyska-
nia środków zewnętrznych i nie zanie-
dbuje żadnej na to szansy. Radni pro-
j e k t  u c h w a ł y  p r z y j ę l i  j e d n o g ł o ś n i e .

Studium przed planem
Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania jest dokumentem 
określającym politykę przestrzenną mia-
sta. Stanowi też podstawę opracowania 
planu zagospodarowania przestrzennego, 
na zatwierdzenie którego z niecierpliwo-
ścią czekają mieszkańcy Rybnika, gdyż 
warunkuje on prowadzenie uporządkowa-
nego inwestowania, a tym samym rozwój 
miasta. Zatwierdzone w 2000 roku studium 
zdeaktualizowało się, powstała więc potrze-
ba zmian. Wyniknęły one m.in. z potrzeby 
określenia już na tym etapie rozmieszczenia 
obiektów handlowych o powierzchni ponad 
2 tys. m kw., uwzględnienia możliwości lo-
kalizacji strategicznych dla miasta inwestycji 
usługowych i produkcyjnych, w tym rozwój stref 
ekonomicznych, zmiany modelu planowanego 
układu komunikacyjnego oraz sprawdzenia 
możliwości uwzględnienia wniosków zgłasza-
nych do studium. Prezentujący projekt uchwały 
o zmianach w studium wiceprezydent Jerzy 
Frelich podkreślił potrzebę rozwoju w Ryb-
niku sektora usługowego i tym samym ujęcie 
tego w tym dokumencie. Jeśli chodzi o ilość 
zakładów usługowych na 1 tys. mieszkańców, 
w porównaniu z innymi stolicami subregio-
nów, Rybnik, mając ich 87, wypada bardzo 
blado. Dla porównania: w Częstochowie – 107;  
w Katowicach – 126; w Bielsku–Białej – 139. 

Poważnych zmian, przede wszystkim w kon-
tekście dostępu do budowanych autostrad A1 
i A4, wymaga też układ komunikacyjny miasta,  
co musi mieć swoje odzwierciedlenie w studium. 

Nim studium trafiło pod obrady radnych, 
wyłożono je do publicznego wglądu – w su-
mie mieszkańcy wnieśli 252 uwagi, z czego 
111 uwzględniono, zaś pozostałe 141, każdą  
z osobna, rozpatrywali radni. Do ich dyspozycji 
byli naczelnik Wydziału Architektury Janusz 
Błaszczyński i szef Pracowni Urbanistycznej 
w Rybniku realizującej studium Wiesław 
Chmielewski, którzy w razie potrzeby służyli 
wyjaśnieniami. Pomagała też lokalizacja po-
szczególnych, spornych obiektów na planie, 
za pomocą sprzętu audiowizualnego, z moż-
liwością powiększenia interesującego obsza-
ru. Większość omawianych uwag dotyczyła 
wniosków o zmianę przeznaczenia działek na 
budowlane. Najczęstsze argument na „nie” to 
położenie działki w zasobach przyrodniczych 
miasta nie przeznaczonych do zabudowy, na 
terenach o funkcji rekreacyjno–wypoczynkowej 
i sportowej, obszarach zalewowych, użytkach 
ekologicznych, w strefach ochronnych czy 
izolacyjnych np. w pobliżu elektrowni „Ryb-
nik”, na linii lasu lub w samym lesie czy brak 
spełnienia norm budowlanych itp. Ale dodać 
trzeba, że odrzucenie niektórych wniosków 
o przekwalifikowanie działek na budowlane, 
szczególnie tych dużych, nie znaczy, że wnio-
skodawca nie otrzyma pozwolenia na budowę 
– istnieją sytuacje, że obiekt może powstać  
w tzw. pierwszej linii zabudowy. Jednak wnio-
sek trzeba było odrzucić, bo dotyczył całej 
działki. Wiele uwag dotyczyło też niezgody 
na przebieg planowanych dróg, m.in. drogi 
szybkiego ruchu Pszczyna – Racibórz. Według 
planistów wymogi techniczne nie pozwalają na 
inny ślad drogi i jej przebieg jest optymalny. Po 
raz kolejny pojawiły się też uwagi dotyczące 
niezgody na przebieg dróg w dzielnicy Orzepo-
wice, omawiane przy okazji zatwierdzania pla-
nu miejscowego dla tej dzielnicy. Wyjaśnienia  
i głosowanie trwało ponad 2 godziny, ostatecznie 
radni wszystkie uwagi odrzucili, a studium przy-
jęli 22 głosami za i przy 2 wstrzymujących się.

Złotówka za godzinę
Prowadzone przez miasto przedszkola 

„realizują podstawy programowe” czyli 
prowadzą zajęcia w godz. od 7.00 do 15.00, 
co wcale nie znaczy, że placówki te są 
otwarte tylko w tych godzinach. Zdarza 
się, że opiekunowie przyprowadzają dzieci 
wcześniej, a przychodzą po swoje pociechy 
później, co związane jest z przedłużeniem 
pracy personelu i dodatkowymi kosztami. By 
tej tendencji przeciwdziałać, miasto zdecydo-
wało się na wprowadzenie od 1 września 
br. stałej opłaty w wysokości 1 zł za każdą 
rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przed-
szkolu ponad ustalony czas prowadzenia 

zajęć. Omówiony przez wiceprezydenta  
J. Frelicha projekt uchwały wprowadzającej 
to rozwiązanie wzbudził ożywioną dyskusję  
i niejednoznaczne oceny radnych. Krytycznie 
wyraził się o tym pomyśle Andrzej Wojaczek 
(PiS), wyrażając przekonanie, że dodatkowa 
opłata najbardziej dotknie będące w najgor-
szej sytuacji rodziny wielodzietne, a miasto 
niewiele zyska. Radny chciał też wiedzieć czy 
pomysł wprowadzenia opłaty był konsulto-
wany ze związkami zawodowymi i dyrekto-
rami przedszkoli. — Z dyrektorami placówek 
rozmawiamy o tym rozwiązaniu co najmniej 
od roku — odpowiedział J. Frelich. — Pro-
szę pamiętać, że miasto na funkcjonowanie 
przedszkoli nie otrzymuje żadnej państwowej 
subwencji, a pensum nauczyciela przedszkolnego 
to 22 lub 25 godzin, czyli więcej niż nauczyciela  
w szkole. Zdarza się, że dłużej zostaje tylko 
jedno dziecko i trzeba zapewnić mu opiekę 
— dodał. — Ale ta złotówka nie zrekompensu-
je kosztów, a tylko rozsierdzi mieszkańców. W 
przedszkolach dużych, np. na osiedlu Nowiny, 
dzieci, które zostają dłużej, jest sporo — stwier-
dziła radna K. Stokłosa. Projektu bronił radny  
R. Niewelt, zauważając, że wszystkie miejskie 
placówki powinny rozsądnie gospodarować. 
— Rozumiem, że intencją uchwały jest przeciw-
stawienie się nadmiernemu przerzucaniu przez 
rodziców opieki nad dzieckiem na placówki 
wychowawcze. Radny B. Drabiniok zauważył 
natomiast, że w małych przedszkolach pra-
cownicy tak dzielą czas pracy, że nie pracują 
powyżej normatywnych 8 godzin. Uchwała, 
oprócz kontrowersyjnego punktu o 1–zło-
tówkowej opłacie, zawierała też ustalenie 
stałych opłat miesięcznych za przygotowanie 
posiłku. Ostatecznie za przyjęciem całej 
uchwały głosowało 17 radnych, 4 było przeciw,  
a 1 wstrzymał się od głosu. Treść uchwały pu-
blikujemy w Monitorze Miejskim na str. 42.

Bez sprzeciwów radni zgodzili się na przy-
jęcie przez Gimnazjum nr 4 przy ul. Ry-
backiej w dzielnicy Rybnicka Kuźnia imienia 
Jana Kochanowskiego, o co wniosko-
wały zarówno Rada Pedagogiczna, Rada 
Rodziców, jak i Samorząd Uczniowski.

Nowy radny...
...Roman Widerski zadeklarował prace  

w trzech komisjach Rady Miasta: Komisji Prze-
mysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa, Komi-
sji Oświaty, Kultury i Sporu oraz Komisji Samo-
rządu, Bezpieczeństwa i Pomocy Społecznej, 
zaś radni ten wybór jednogłośnie zaaprobowali.

Wolne głosy...
...rozpoczął przewodniczący RM M. Śmi-

gielski od przytoczenia treści przekazanego 
Radzie Miasta Rybnika oświadczenia Komitetu 
Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości informu-



jącego o przyjęciu uchwały wzywającej do 
głosowania przeciwko udzieleniu absoluto-
rium prezydentowi A. Fudalemu. Posunięcie 
to podpisani pod oświadczeniem członkowie 
Zarządu KM PiS argumentowali brakiem zgo-
dy na prowadzoną przez prezydenta politykę 
samorządową. Wywieranie przez macierzyste 
ugrupowanie nacisku na radnych spod znaku 
PiS wywołało odwrotny skutek. Dwu z nich: 
Henryk Frystacki i Leszek Kuśka podjęli 
decyzje o wystąpieniu  z ugrupowania PiS, 
a tym samym z Klubu Radnych, co spra-
wiło, że klub PiS przestał istnieć. Kolejny 
członek tego ugrupowania, radny Tomasz Ze-
jer oświadczył, również w imieniu pozostałych 
radnych związanych z PiS–em – Tadeusza 
Gruszki i Andrzeja Wojaczka, że w głosowa-
niach w Radzie Miasta pozostanie niezależny.

Radny Kazimierz Zięba (SdPl) przywo-
łując sprawę wykupu mieszkań komunalnych 
z upustami do 90% i związane z tym protesty 
mieszkańców bloku przy ul. Dworek 7, któ-
rzy wykupili mieszkania wcześniej za wyższą 
cenę, pytał o możliwości jakiejkolwiek dla 
nich rekompensaty. Okazało się, że w świetle 
przepisów jest to niemożliwe, a, jak podkreślił 
prezydent, gospodarka rynkowa ma swoje 
prawa. Miastu zależy na sprzedaży mieszkań 
komunalnych i skoro wyniki sprzedaży np. 
z 35% upustem były niezadowalające, cena 
została obniżona. Temat ten podjął też radny 
Jan Kruk, pytając o kolejne transze wykupu 
mieszkań. — Kiedy uporamy się ze sprzedażą 
lokali z aktualnej transzy, przygotujemy do wy-
kupu następne — zapewnił prezydent Fudali. 

Radny St. Stajer wyraził uznanie dla redak-
cji „GR” za kilkunastostronicowy blok poświę-
cony Ojcu Świętemu w kwietniowym numerze, 
krytycznie jednak ocenił wyraz twarzy Jana 
Pawła II na miniaturze pomnika, którego 
zbliżenie znalazło się na okładce. To nie były 
jedyne gromy, jakie posypały się na projekt 
– odebraliśmy w tej sprawie wiele telefonów, 
była ona nawet podnoszona na dzielnicowych 

zebraniach. Mieszkańcy Rybnika skarżyli się 
na brak podobieństwa twarzy na pomniku do 
oryginału i ponury jej wyraz, z czym, niestety, 
trudno się nie zgodzić... Radny Stajer stwier-
dził też z żalem, że przy tekście o przekazaniu 
Ojcu Świętemu pierwszego zaproszenia od 
rybnickich władz samorządowych zabrakło 
zdjęcia... Możemy jedynie przeprosić, nie mie-
liśmy jednak pewności, jak b. prezydent Józef 
Makosz zareaguje na zamieszczenie tego 
zdjęcia w „GR” AD 2005... St. Stajer chciał 
się również dowiedzieć, czy zatrudnienie  
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji rad-
nego H. Frystackiego jest zgodne z prawem, co 
potwierdziła radca Łucja Pierchała. Poinfor-
mował też o otrzymaniu anonimowego pisma 
ze skargami na dyrektora MOSiR–u Rafała 
Tymusza. Radny H. Frystacki oraz T. Zejer 
na fakt powoływania się na niesprawdzone 
wiadomości zareagowali dość ostro, wyrażając 
zdanie, że anonimy nie powinny się w ogóle 
znajdować w kręgu zainteresowań Rady Mia-
sta. Przewodniczący Komisji Zdrowia T. Zejer 
zaapelował do radnych, by wstępowali do tejże 
komisji, bo po odejściu z RM dr G. Poterowej  
i dr A. Wrzoł, pracuje ona w bardzo okrojo-
nym składzie. Kazimierz Salamon (BSR) 
prosił o rozważenie możliwości wsparcia 
przez miasto finansowego wyjazdu na zawody 
młodych koszykarzy z Gimnazjum nr 1, którzy 
osiągnęli bardzo dobre wyniki na Gimnazja-
dzie. Radny B. Drabiniok wrócił do ostatniej 
sesji i zgody radnych na wydzierżawienie 
Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogo-
wego terenu boiska w pobliżu stadionu przy 
ul. Gliwickiej. Przedstawił swoje wątpliwości 
co do przekazania go pod ośrodek szkolenia 
kierowców, których nabrał po otrzymaniu pi-
sma od działaczy piłkarskich, chcących boisko 
zagospodarować. — Myślałem, że boisko jest 
nieczynne — mówił radny. — I tak właśnie 
jest — skomentował prezydent, podkreślając, 
że była to jedyna lokalizacja odpowiadająca 
WORD, a przecież  likwidacja ośrodka przy ul. 
Prostej wzbudziła wiele protestów rybniczan. 

— Rozumiem, że działacze sportowi wszędzie 
widzieliby boiska, ale miasto ma też inne 
potrzeby. Poza tym boisk w Rybniku nie bra-
kuje... Radny M. Chmieliński poruszył temat 
likwidacji żłobka przy ul. Rybnickiego (sprawę 
omówimy po podjęciu ostatecznych decyzji 
co do możliwości powstania żłobka w innym 
miejscu). Powołując się na pismo związków 
zawodowych, radny A. Wojaczek postulował 
przywrócenie linii autobusowej nr 7 z osiedla 
„Wrębowa”  w Niedobczycach  dla pracow-
ników kopalni „Chwałowice”, którzy mają 
problemy z dojazdem do pracy. Radny Longin 
Bednorz (RIO) z kolei skarżył się w imieniu 
mieszkańców Niedobczyc na wykonawców 
robót kanalizacyjnych, którzy pozostawiają po 
sobie nieporządek i nie doprowadzają posesji 
czy pola do stanu pierwotnego. — To powi-
nien być standard — powiedział prezydent  
i przypomniał spotkanie z kierownictwem 
firm, na którym przedstawiono żale mieszkań-
ców i prośby o zdyscyplinowanie pracowników. 
(Patrz też str. 17). Radna Krystyna Stokłosa  
przedstawiła problem mieszkanki Rybnika, 
która otrzymała mieszkanie do remontu  
i nie zdążyła przed ustalonym terminem  
(2 miesiące) zakończyć remontu. Radna chcia-
ła się dowiedzieć, czy osobie tej przedłużono 
termin i czy już lokal zajęła. Przypomniała 
też o prośbie mieszkańców dzielnicy Meksyk 
o spotkanie z przedstawicielami władz miasta 
w sprawie składowania odpadów powęglo-
wych przy ul. Prostej. Na zakończenie radni 
z pomocą radcy Ł.Pierchały próbowali roz-
wiązać zawiłości oświadczeń majątkowych...

S, (r)

Relację z sesji, która odbyła się 
25 maja przedstawimy w następnym 

numerze „GR”. 
Ostatnie przed wakacjami posiedzenie 

Rady Miasta będzie miało miejsce 
29 czerwca br.

List otwarty prezydenta

Prezydent Rybnika Adam Fudali zwrócił się do Dyrek-
tora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku  
Romana Gnota z apelem o rozważenie możliwości zmniejszenia 
wysokich opłat dla korzystających z przyszpitalnego parkingu 
samochodowego, którego treść przytaczamy poniżej.

Szanowny Panie Dyrektorze,
 Zwracam się do Pana z apelem o rozważenie możliwości zmniejszenia 

wysokości opłat, pobieranych od rybniczan, korzystających z przyszpital-
nego parkingu samochodowego. 

Niewątpliwie, wybudowanie profesjonalnego parkingu było inwestycją 
wymagającą wysokich nakładów finansowych – niemniej jednak sądzę, iż 
w tym jednostkowym przypadku, podejmując decyzję o wysokości opłat, 
nie należy kierować się wyłącznie okresem zwrotu poniesionych kosztów 
czy też poziomem zamożności mieszkańców naszego miasta. Uważam, 
że z moralnego punktu widzenia, znaczenie powinien również mieć fakt, 

iż to właśnie rybniczanie kwotą ponad 22 000 000 zł przyczynili się do 
wybudowania szpitala. 

Kontrowersyjna wysokość opłaty parkingowej nie może przysłonić 
korzyści, jakie daje możliwość parkowania pojazdów w przyzwoitych 
warunkach. Negatywne odczucia mieszkańców naszego miasta niestety 
zagłuszają pozytywne aspekty wybudowanego parkingu, będącego 
doskonałym, z punktu widzenia komfortu parkowania, dopełnieniem 
szpitalnej infrastruktury.

Mając na uwadze potrzebę budowania pozytywnych relacji 
międzyludzkich oraz kreowania proinwestycyjnej mentalności lokalnej 
społeczności apeluję o rozważenie kwestii zmniejszenia wysokości opłaty 
parkingowej, pobieranej od mieszkańców naszego miasta. 

 Z poważaniem
 Adam Fudali
 Prezydent Rybnika

Rybnik, dnia 05 maja 2005 r.
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Blok Samorządowy Rybnik
Radni Bloku Samorządowego Rybnik z czystym sumieniem poparli 

wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za wykonanie 
budżetu w roku 2004.

Globalnie dochody i wydatki miasta w ostatnich trzech latach 
kształtują się następująco :

 Dochody Wydatki
 2002 rok 300 mln zł 324 mln zł
 2003 rok 295 mln zł 294 mln zł
 2004 rok 349 mln zł 333 mln zł
Widać, że w ostatnim roku w stosunku do roku 2003, dochody wzro-

sły o 18%, zaś wydatki o 13% i są na najwyższym poziomie w historii 
odnowionego samorządu po 1990 roku. Związane to jest z wysokim 
poziomem realizacji zadań własnych przez administrację Urzędu 
Miasta, ale również z dużymi wydatkami inwestycyjnymi powodują-
cymi wzrost majątku miasta. Odpowiednio w latach 2002, 2003, 2004 
w wysokości 85,  56 i 78 mln zł. Przy czym rachunek jest zaniżony gdyż 
realizowana kanalizacja sanitarna w dzielnicach Golejów, Kamień 
i Zamysłów (wykonana już w ok. 80% szczególnie w roku 2004) fi-
nansowana jest przez PWiK (spółkę własną miasta) w ramach udziału 
własnego w dużym programie inwestycyjnym ISPA.

W 2004 r. nastąpiło zdecydowane zrównoważenie budżetu przez 
zmniejszenie skumulowanego niedoboru miasta z 74 mln do 58 mln 
zł, tak że wskaźnik zadłużenia obniżył się z 28% do 24% (dopuszczalny 
– 60%), zaś wskaźnik obsługi długu z 5,7 do 1,87 % (dopuszczalny wg 
art. 113 wynosi 15%).

Dzięki dobrym wynikom finansowym na koncie miasta pojawiły się 
większe wolne środki w wysokości 28 mln zł, które zapewniają dobrą 
płynność finansową. Jest to szczególnie ważne, gdyż w najbliższych 
trzech latach 2005–2007 czeka nas już pełna realizacja epokowej 
inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej w 16 dzielnicach miasta. 
Jak wiadomo, inwestycja ta mimo trudności w przeprowadzeniu 
skomplikowanych procedur międzynarodowych przetargów wkracza 
w równoległą realizację pięciu kontraktów, a więc należy spodziewać 
się dużych wydatków ze środków własnych i ze środków z Unii Eu-
ropejskiej. Przypomnę, że projekt budżetu na 2005 r. zakłada wzrost 
inwestycji do 213 mln zł, tj. 43% budżetu, co stanowi rekord w skali 
kraju.

Przy realizacji tak dużych zadań muszą się pojawiać różnego rodzaju 
trudności, które są jednak rozwiązywane na bieżąco. Fundamentalna 
opozycja oczywiście je nagłaśnia, to jej dobre prawo.

Udzielając absolutorium Prezydentowi Miasta coraz więcej rad-
nych widzi, że sprawy idą w dobrym kierunku i takiego absolutorium 
trzeba udzielić.

Romuald Niewelt
Przewodniczący Klubu Radnych BSR

Platforma Obywatelska
Czy niedoszacowanie dochodów i niezrealizowanie planów jest 

porażką i świadczy o nieudolności ? Czy też jest sukcesem i zasługuje 
na udzielenie absolutorium?

Czy „przejście” od planowanego prawie 43 mln deficytu do 
prawie 16 mln nadwyżki to powód do radości, czy do refleksji nad 
umiejętnościami planisty? A może cała ta operacja to tylko zręczna 
manipulacja? Ja skłaniam się ku temu ostatniemu stwierdzeniu, choć 
i nieudolność jest wyraźnie widoczna.

Bo czy dobry Gospodarz zaniża planowane dochody własne, 
aż o 50% tylko po to, by je wykonać na poziomie o 50% wyższym? 

Czy ten sam Gospodarz przy takich niskich dochodach planuje 
wielkie 116 mln inwestycje? Ależ tak! On wie, że najwyżej ich nie 
wykona, a i jedno i drugie Rada Miasta wiadomą koalicją przyklepie. 
Na początku efekt propagandowy osiągnięty – mamy sukces!

Kolejny, największy, historyczny udział inwestycji w budżecie 
miasta i oczywiście pierwsze strony gazet. Na końcu, po korektach 
dochodów własnych w górę i niezrealizowaniu 1/3 zaplanowanych 
inwestycji, oczywiście wszystko to z powodów obiektywnych, znowu 
sukces! Nadwyżka budżetowa! 

Co prawda nie ma już historycznego udziału inwestycji w budżecie, 
a tylko przeciętny i jest mały zgrzyt, bo widać jak na dłoni, że naj-
gorzej wykonana jest ta część budżetu, którą osobiście nadzorował 
Prezydent, to w sumie warto było.

Może to i sprytne, może daje splendory, diamenty, oscary itp. Ale 
w sumie to tylko socjotechnika. Pytanie ile jeszcze musi upłynąć wody 
w Nacynie, by stało się powszechnie widoczne że „król” jest nagi, 
a „królestwo” w tarapatach.  

Bronisław Drabiniok, PO

Prawo i Sprawiedliwość
Nie zgadzamy się z polityką samorządową w naszym mieście pro-

wadzoną przez obecną ekipę rządzącą: m.in. z inwestowaniem pie-
niędzy gminnych w remont hotelu w Rybniku–Kamieniu. Regularne 
dofinansowanie spółki „Hossa” budzi nasze ogromne wątpliwości, 
tym bardziej, że publiczne pieniądze są wykorzystywane na inwesty-
cje nie będące żywotnym interesem mieszkańców Rybnika. 

W szczególności trudna do zaakceptowania jest polityka nie liczenia 
się z interesem mieszkańców Rybnika znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji ekonomicznej. Mechaniczne podwyżki czynszów, ceny wody 
i ścieków, brak spójnej polityki w zakresie prywatyzacji mieszkań 
komunalnych czy kompletny brak budownictwa socjalnego. 

W związku z deklaracją Pana Prezydenta Miasta, że Regionalna 
Izba Obrachunkowa nie miała większych zastrzeżeń do wykonania 
budżetu miasta za rok 2004 postanowiliśmy wstrzymać się od głosu, 
mimo że rybnicka struktura Prawa i Sprawiedliwości miała dalej 
idące zdanie.

Zespół radnych PiS: przewodniczący Andrzej Wojaczek, 
członkowie: Tomasz Zejer i Tadeusz Gruszka.    

Rybnicka Inicjatywa Obywatelska
Oceniając wykonanie budżetu miasta Rybnika za rok 2004, należy 

brać pod uwagę nie tylko jego konstrukcję finansową, ale i realizację 
przyjętych do wykonania zadań. Wówczas zauważymy, że budżet 
miasta Rybnika na rok 2004 był mocno nacechowany błędami z lat 
poprzednich, a mianowicie kolejny raz nie doszacowano dochodów, 
natomiast zadania (wydatki) nie zostały w pełni wykonane.

Analizując realizację dochodów i wydatków budżetowych w po-
równaniu do założeń uchwały budżetowej regułą budżetu miasta 
Rybnika jest znaczne niedoszacowanie dochodów przy równoczesnym 
zawyżeniu wydatków. Ten podręcznikowy trik powoduje, że dochody 
są wyższe, a wydatki niższe i w miejsce planowanego deficytu budże-
towego osiągamy nadwyżkę. Większość radnych ocenia tę sytuację 
w kategoriach sukcesu – bo zaoszczędzono pieniądze. W związku 
z tym, ta grupa jest bardzo wyrozumiała dla Prezydenta i jego ekipy. 
My natomiast mamy zgoła odmienne zdanie.

Porównując dochody prognozowane i wykonane, otrzymujemy wartość 

Opinie ugrupowań zasiadających w RM o wykonaniu budżetu za 2004 rok 
i udzieleniu prezydentowi absolutorium z tego tytułu
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ponadplanowych dochodów na poziomie prawie 27 mln złotych. Wy-
datki zaś, planowane i wykonane, ujawniają niezrealizowanie wydat-
ków w wysokości prawie 32 mln złotych. Wynik niedoszacowania do-
chodów i wykonania wydatków wynosi prawie 59 mln złotych. Powstała 
nadwyżka budżetowa w wysokości niespełna 16 mln złotych nie wynika 
jednak z uzyskania nadzwyczajnych środków do budżetu, ale głównie 
z niewykonania inwestycji i zaplanowanych na 2004 rok zadań.

W efekcie, zadłużenie narastające na koniec 2004 roku wynosi 
około 58,5 mln złotych (zmalało w stosunku do 2003 roku o wartość 
nadwyżki). Jednak w perspektywie najbliższych lat zadłużenie będzie 
narastać i to znacznie (na koniec 2005 roku może wynieść już oko-
ło 150 mln złotych). A oprócz tego miasto ma zobowiązania dłużne 
z tytułu wyemitowanych już obligacji komunalnych oraz zaciągniętych po-
życzek z WFOŚ i GW na ogólną kwotę 86,4 mln zł netto, tj. bez odsetek.

Wcześniejsze zadłużenie miasta, głównie poprzez inwestycje nie 
będące zadaniami własnymi, a będące beztroską finansową w po-
przednich latach, powoduje duże zagrożenie dla Rybnika w latach 
następnych. Obligacje gminne (124 mln zł, a do zwrotu będzie 231 
mln zł) w większej części (bo 83,5 mln zł) zostały skonsumowane przez 
wcześniejsze zadania, a pozostała część (40,5 mln zł) zasili potrzeby 
finansowe budowy kanalizacji. Wzrost zadłużenia w najbliższym czasie 
będzie niewspółmierny do dochodów własnych i to dochodów bez 
dotacji i subwencji. Przy czym pamiętać należy, że wszelkie zobowią-
zania pokrywane są tylko z dochodów własnych (111,4 mln zł), które 
w 2004 r. stanowiły 32% dochodów budżetowych ogółem (349,2 mln 
zł). Rzeczywiste kłopoty finansowe Rybnika są nieuniknione i odbiją 
się na poziomie życia w naszym mieście.

Z całą pewnością nie zasługuje na pochwałę fakt wykonania nakła-
dów inwestycyjnych ogółem w 67%, przy czym na budowie kanalizacji 
sanitarnej plan wykonano w 58%, a efektem rzeczowym od początku 
realizacji jest 90 km kanalizacji, co stanowi 15% całości zadania. 
Zaległości powstałe w tym  zadaniu od początku realizacji, tj. za rok 
2003 i 2004, wynoszą wartościowo 44,2 mln zł. Przy utrzymaniu takiego 
tempa realizacji tej priorytetowej inwestycji, jej zakończenie nastąpi 
najwcześniej w roku 2009. Żenująco nisko zrealizowano nakłady na 
kompleksową modernizację Rybnickiego Centrum Kultury, bo w 5% 
kwoty wynikającej z uchwały budżetowej. Zdecydowanie sprzeciwiamy 
się wydawaniu pieniędzy na inwestycje nie będące zadaniem własnym 
gminy. Do takich zadań należy mianowicie hotel dla kadry naukowej 
i studentów. Nie godzimy się także na wydatkowanie środków na 
modernizację hotelu ,,Olimpia” oraz  hotelu ,,Speedway”. Pieniądze 
przeznaczone na te inwestycje należało wydać sensowniej, choćby np. na 
remonty dróg czy  pomoc społeczną dla najbardziej potrzebujących.

Ślamazarnie przebiegają prace związane z opracowaniem i zatwier-
dzeniem planu przestrzennego zagospodarowania miasta. Terminów 
jego zakończenia było kilka, a końca prac nie widać. Jest to sprawa 
niebagatelna, bowiem brak planu uniemożliwia rozpoczynanie nowych 
inwestycji, powodując równocześnie uszczuplenie dochodów gminy.

Po raz kolejny spółka ,,Hossa” skorzystała ze szczodrobliwości Pre-
zydenta, otrzymując 100 tys. zł z rezerwy budżetowej na dopłatę do 
kapitału, oraz 67 tys. zł  tytułem umorzenia zaległości podatkowych. 
Jak długo jeszcze miasto – mając 100% udziałów w „Hossie”– zamierza 
tolerować złe zarządzanie tą spółką, która kilka lat z rzędu generuje 
straty pokrywane z miejskiej kasy z pieniędzy podatników? 

Jakie są nasze drogi, wszyscy widzimy. Wymagają one ogromnych 
nakładów finansowych, aby je naprawiać i również budować nowe. Kło-
poty oświatowe będą narastać, a gospodarka mieszkaniami komunal-
nymi także woła o pomoc. Mimo to pan Prezydent robi dziwne ukłony 
w kierunku zadań, które budzą duże kontrowersje. Przykładem tego są 
choćby wcześniej wymienione remonty hoteli albo obniżanie podatków 
od środków transportowych dla dużych firm transportowych, czy też 
obniżona stawka podatku pod zbiornikiem wodnym dla elektrowni 

„Rybnik”, a to wszystko znacznie uszczupla miejską kasę.
Reasumując, utwierdza się nasze przekonanie, że budżet roku 2004 

nie był dobrze skonstruowany, na co radni Rybnickiej Inicjatywy 
Obywatelskiej zwracali uwagę przy jego tworzeniu. Także realizacja 
budżetu nie była odpowiednio sprawna. Należy pamiętać, że ocena 
sprawozdania finansowego za rok ubiegły to nie tylko ocena wyniku 
finansowego, ale przede wszystkim ocena efektywności, sprawności 
i skuteczności działań Prezydenta podczas realizacji przyjętych do 
wykonania zadań. Uwzględniając powyższe, głosowaliśmy przeciw 
udzieleniu Prezydentowi absolutorium za rok 2004.

Radni Rybnickiej Inicjatywy Obywatelskiej: 
Krystyna Stokłosa, Longin Bednorz i Stanisław Stajer

Socjaldemokrajca Polska:
Na przestrzeni ubiegłego roku budżet za 2004 rok był kilkakrotnie 

zmieniany, ostatecznie na koniec roku 2004 zamknął się nadwyżką bu-
dżetową wynoszącą 15.843.626 zł. Osiągnięta nadwyżka jest skutkiem 
także nie wykonania w całości planowanych zadań inwestycyjnych 
w mieście, które z różnych powodów nie były realizowane. Pieniądze 
te jako środki niewygasające zostały przesunięte na rok 2005. Głoso-
wałem za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu i udzieleniem 
absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika dlatego, że nie miałem 
argumentów, dla których miałbym uczynić inaczej. Miasto nadal rozwija 
się i rozwijać będzie, niezależnie od tego, jaka ekipa samorządowa bę-
dzie u władzy. Zadania inwestycyjne można podejmować różne, ważne 
jednak jest to, aby służyły one naszym mieszkańcom, aby mieszkańcy 
w większości byli zadowoleni, a w tym przypadku tak jest. 

Czy jestem w pełni zadowolony z przebiegu realizacji inwestycji 
w naszym mieście, muszę powiedzieć, że tak i nie. Tak – dla ogółu in-
westycji realizowanych w dzielnicach miasta, typu budowa kanalizacji 
sanitarnej, budowa dróg, chodników, tworzenie klimatu dla rozwoju 
przemysłu i innej przedsiębiorczości. Mniej zadowolony jestem z braku 
inwestycji w największej dzielnicy Miasta Rybnika – Maroko–Nowiny. 
Mogę jednak zapewnić, że będę czynił dalsze kroki w porozumieniu 
z Radą Dzielnicy i Prezydentem Miasta Rybnika, aby ten rejon mógł 
się bardziej rozwijać, na czym zyskamy wszyscy.

Kazimierz Zięba, SdPl

Sojusz Lewicy Demokratycznej
Stanowisko radnych lewicy w sprawie absolutorium dla Prezydenta 

Miasta za miniony 2004 rok nie jest jednorodne. Podnoszono głównie 
sprawy zaniedbań w dzielnicach. Trzeba przypomnieć, że mieszkańcy 
oceniają władze miasta przez pryzmat tego co widzą, co ich dotyka. 
Często przyrównują się do innych dzielnic, gdzie według ich oceny robi 
się więcej i lepiej na korzyść mieszkańców. 

W dalszym ciągu uznaje się Boguszowice–Osiedle za dzielnicę 
szczególnie zaniedbaną. Również priorytetowe inwestycje miejskie 
nie są tu realizowane, a „ruiny” krytej pływalni w dalszym ciągu są jej 
negatywną wizytówką.  

Pozytywny wynik finansowy budżetu miasta można oceniać różnie: 
pozytywem jest sam dodatni wynik za miniony rok, negatywem wady 
planistyczne, które uczyniły budżet mało realnym w stosunku do jego 
faktycznego wykonania. Zabiegi korygujące jedynie te wady ukrywały. 
Z drugiej jednak strony nie można nie dostrzec postępu prac nad skana-
lizowaniem naszego miasta i mistrzowskiego panowania nad budżetem 
przez służby finansowe oraz bieżące reagowanie na pojawiające się 
zjawiska w trakcie realizacji budżetu.  

Bolesław Korzeniowski, SLD

Redakcja nie ingerowała w treść powyższych publikacji.



Na Śląsku dzień 3 Maja to nie tylko obcho-
dzona uroczyście rocznica uchwalenia pierwszej 
w Europie nowoczesnej ustawy zasadniczej, ale 
też rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego, 
za sprawą którego Śląsk wrócił do Polski i święto 
Matki Boskiej Królowej Polski. Przypominając te 
historyczne wydarzenia, prezydent Adam Fudali 
w swoim okolicznościowym wystąpieniu podkre-
ślił wartości Konstytucji 3 Maja, kreującej pań-
stwo silne, rządne i suwerenne. Podkreśli też na-
uki, jakie płyną z tego dzieła, będącego wynikiem 
racjonalnej, politycznej myśli jej twórców, dla nas 
– ich spadkobierców. Przypomniał, że tworząc 
jedno z największych dzieł prawno–ustrojowych 
XVIII w., nasi przodkowie chcieli sobie zasłużyć 
na dobrą pamięć ówczesnych i przyszłych poko-
leń. — Nie można tego, niestety, powiedzieć o wielu 
uczestniczących w dzisiejszym życiu politycznym 
Polski, Śląska i naszego miasta. Często tzw. „wielka 
polityka” przysłania rzeczywiste potrzeby mieszkań-
ców (...). Pamiętajmy jednak o wielkim przesłaniu 
twórców Trzeciomajowej Konstytucji, że na szacu-
nek obecnych i przyszłych pokoleń trzeba sobie po 
prostu zasłużyć... Nawiązując do współczesności  
i nadchodzącego czasu wyborczej kampanii do 
parlamentu zaapelował, by na rzeczywistość 
patrzeć poprzez pryzmat tego, co ludzie, którym 
zaufaliśmy, zrobili dla naszego miasta, przedkła-
dając wyższe dobro nad partykularne interesy.(...) 
Konstytucja 3 Maja jest wielką instrukcją obsługi 
dzisiejszej demokracji i źródłem patriotycznych 
wartości.

Po uroczystościach na Rynku mażoretki z 
DK w Niedobczycach i Miejska Orkiestra Dęta 
„Rybnik” poprowadziła uczestników do bazyliki 
św. Antoniego, gdzie ks. proboszcz Franciszek 
Musioł odprawił nabożeństwo w intencji 
Ojczyzny, a w homilii nawiązał do opieki, jaką 
darzy ją Matka Boska Królowa Polski. Mszę św. 

uświetnił chór Państwowej Szkoły 
Muzycznej im. Karola i Antoniego 
Szafranków.

Jedną z dzielnic, która co roku 
włącza się do 3 Majowych obchodów 
są Chwałowice, gdzie uroczystości 
rozpoczęły się od mszy świętej,  
a następnie delegacje przeszły pod 
pomnik „Bohaterów i męczenników, 
bojowników o wolność i niepod-
ległość Polski, poległych i pomor-
dowanych w latach 1939 – 1945”. 
Krótki program wspomnieniowy 
przedstawili uczniowie gimnazjum, a wśród 
uczestników majowych obchodów byli zastępca 
prezydenta miasta Jerzy Frelich, członkowie 
Rady Dzielnicy z przewodniczącym Andrzejem 
Wojaczkiem, delegacje kombatantów, placó-
wek kulturalno–oświatowych, służb munduro-
wych, kopalni „Chwałowice”, a także harcerze 
i mieszkańcy. Pod pomnikiem złożono kwiaty  
i zapalono znicze, a uroczystość uświetnił występ 
kopalnianej orkiestry.   

•   •   •
Popołudniową, artystyczną części obchodów 

Święta Konstytucji rozpoczął na Rynku występ 
chóru duszpasterstwa akademickiego „Dar” 
pod dyrekcją Joanny Glenc. Składający się z 
25 młodych ludzi zespół wykonał kilkanaście 
refleksyjnych pieśni religijnych i maryjnych, a 
rozpoczął od hymnu „Bogurodzica”.

Gwiazdą wieczoru była Eleni, która przypo-
mniała wszystkie swoje największe przeboje, 
a rybniczanie, którzy licznie wypełnili Rynek, 
przyjęli ją bardzo gorąco.

Po niej na scenie pojawiła się działająca 
od kilku lat przy Ognisku Pracy Pozasz-
kolnej Zespół „Przygoda” grupa wokal-
na „Bez Nazwy”, prowadzona przez Jo-

annę Rzymenek .  W składzie zespołu  
są gimnazjaliści, licealiści, jak i studenci, 
którzy mają w repertuarze zarówno utwory 
gospel i kolędy, ale też popularne prze-
boje, w tym filmowe i musicalowe. Zespół 
zanotował już międzynarodowe sukcesy  
– na festiwalu w Trzebiatowie.

•   •   •
Dzień taki jak 3 Maja skłania do refleksji 

nad dzisiejszym pojmowaniem patriotyzmu 
i w ogóle jego obecności w świadomości 
społecznej. Według słownikowej definicji pa-
triotyzm to miłość do Ojczyzny, przywiązanie do 
narodu. Był czas, że o tę Ojczyznę i jej wolność 
trzeba było walczyć zbrojnie i tu Polacy zapisali 
piękne karty historii. Kiedy jednak tę Ojczyznę 
mamy i nie trzeba za nią umierać, uczucie się 
zdewaluowało, a pojęcie patriotyzmu znikło z 
naszego słownika. Może w ten sposób odreago-
wujemy kilkadziesiąt lat wysłuchiwania pseu-
dopatriotycznych frazesów, może uważamy, że 
Ojczyźnie niczego nie zawdzięczamy, za co więc 
mamy ją kochać? A Ojczyznę się kocha, bo jest, 
bo szczególnie te-
raz, w zjednoczo-
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Kwiaty składają przedstawiciele władz Rybnika.

Delegacja środowisk kombatanckich.

„Eleni” z zespołem.Grupa „Bez Nazwy”. Zdjęcia: r

Źródło patriotycznych 
wartości...

Obchody 214 rocznicy uchwalenia Trzeciomajowej Konstytucji 
m i a ł y  m i e j s c e  n a  Ry n k u ,  g d z i e  p r z e d s t a w i c i e l e  w ł a d z 
samorządowych miasta, środowisk kombatanckich, posłowie 
Ziemi Rybnickiej ,  reprezentanci  organizacj i  społecznych, 
służb mundurowych oraz miejskich instytucji  i  placówek,  
a także młodzież, w tym harcerska, złożyli kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą powrót Rybnika do Macierzy w 1921 roku. 

Chór DA „Dar”. 

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 11

Święto Konstytucji 3 Maja



Uroczystość, w której wzięli udział prezydent Adam Fudali  
i wiceprezydent Ewa Ryszka, radni i przedstawiciele rad dzielnic, 
drużyny zuchowe i harcerskie, uczniowie, a także pomysłodawcy 
– Stowarzyszenie „Aktywna Dzielnica” i kombatanci, odbyła się 
w DK Boguszowice na kilka dni przed Świętem Konstytucji 3 Maja. 
Spotkanie rozpoczęło się od harcerskiego apelu na placu przed 
DK, a następnie członkowie koła Boguszowice Związku Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów Politycznych przekazali na ręce 
przedstawicieli trzech dzielnic: Jana Mury z Boguszowic Starych, 
Jana Kruka z Boguszowic–Osiedla i Leszka Kuśki z Gotartowic, 
sztandar który jest dla nich symbolem „wiecznej służby ojczyźnie”  
i  „wartości zawartych w słowach Bóg, Honor i Ojczyzna”, wyszytych 
na sztandarze. Następnie sztandar przekazany został harcerzom,  
a prezydent podziękował kombatantom za zaufanie, jakim obdarzyli 
mieszkańców i zapewnił: — Przekazaliście sztandar w godne ręce. 
Będziemy dbać o Ojczyznę. Uroczystość zakończył występ chóru 
„Concertato”, który wykonał wiązankę patriotycznych pieśni.  

Jak mówi Ewa Sowa ze Stowarzyszenia „Aktywna Dzielnica”, 
które było inicjatorem przekazania sztandaru mieszkańcom, znaj-
dzie się on w Boguszowickiej Skarbnicy Dziedzictwa Kulturowego 
Małych Ojczyzn, a opiekować się nim będą harcerze.               (S) 

nej Europie, powinniśmy cenić własne korzenie, podkreślać swoją tożsamość 
oraz mieć świadomość własnej historii, bo to ona nas ukształtowała. 

Serce boli, kiedy w czasie rocznicowych obchodów na dźwięk 
hymnu narodowego zatrzymują się nieliczni, jakby uroczystości do-
tyczyły tylko kilkudziesięciu oficjeli i delegacji. Serce boli, kiedy 
całymi kilometrami nie widać biało–czerwonych barw, a w ulicz-
nych sondach nasi współobywatele, mimo ożywionych dyskusji  
w mediach na temat naszej historii i jej dziedzictwa, nie wiedzą czego rocznicę 
obchodzimy 3 maja czy 11 listopada, a dni te kojarzą się im się wyłącznie  
z długim weekendem. 

•   •   •
Konkurs Pieśni Patriotycznej
W tym kontekście warto może zwrócić uwagę na inicjatywę nauczycielki 

wychowania muzycznego ze Szkoły Podstawowej nr 11 Małgorzaty 
Chlapek i przewodniczącej „Solidarności” Pracowników Oświaty  
w Rybniku Urszuli Grzonki zorganizowania międzyszkolnego Konkursu 
Pieśni Patriotycznej. Tegoroczną, drugą edycję imprezy poświęcono pa-
mięci Ojca Świętego Jana Pawła II, zapoczątkowała ona również obchody 
25–lecia powstania NSZZ „Solidarność”. 

Organizatorom udało się przekonać do tej idei wiele rybnickich placówek 
oświatowych, w czego efekcie w konkursie wzięła udział rekordowa liczba 140 
dzieci – solistów i zespołów. Gośćmi byli m.in. wiceprezydent Jerzy Frelich, 
dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty Barbara Dzierżawa, wizytator Zofia 
Golińska i radny sejmiku wojewódzkiego Grzegorz Janik.  Gospodarze, czyli 
SP 11 zapewniło konkursowi odpowiednio uroczystą oprawę, a uczestników 
oceniało profesjonalne jury. W kategorii zespołów zwyciężył zespół, a właściwie 
klasa z SP 12 (przygotowanie T. Zielonka i E. Bombik), II m. – duet z SP 1 
Kamil Gałka i Sara Mielnik (przyg. A. Dziwoki), III m. – zespół z SP 11 
(przyg. A. Wziętek). Wśród solistów klas młodszych  I m. zajęła Jagoda Klimek 
z SP 11 (przyg. M. Chlapek), a w grupie klas IV–VI zwyciężyły ex aequo Sylwia 
Kornas z SP 18 (przyg. M. Pollak – Studnik) oraz Karolina Filipowska z SP 2 
(przyg. M. Świerczyna). W grupie starszej II m. (I nie przyznano) zdobył zespół  
z SP 22 (przyg. M. Świerczyna), a III – zespół z SP 15 (przyg. A. Heliosz). 
Wśród zespołów gimnazjalnych II m. przyznano chórkowi z G 10 „Campanelli” 
(przyg. M. Listewnik – Grzegorzek), III – duet z G 9 Kornelia Kajetaniak  
i Natalia Fabian (przyg. M. Świerczyna). W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
najwyższe, III m. przyznano uczennicom z Zespołu Szkół Budowlanych (przyg.  
M. Rybok, I. Przeliorz). Dojrzałością wykonania pieśni współczesnych („Litania” 
Wójtowicza i „Nadzieja” Kaczmarskiego) zachwyciła Monika Lebok z MDK 
(przyg. A. Betka) i ona została zwyciężczynią w kategorii solistów starszych. 

Może konkursowa forma przypomnienia dawnych pieśni patriotycznych,  
a także współczesne teksty mówiące o innym rodzaju służenia Ojczyźnie, ożywi 
nieco to pojęcie, by wypełniło się treścią. Ktoś niedawno powiedział – nie trzeba 
umierać za Ojczyznę, wystarczy być przyzwoitym. Może należałoby jeszcze dodać, 
że od czasu do czasu warto patriotyzm zamanifestować...                             (r)

Członkowie koła Boguszowice Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych przekazali sztandar na ręce przedstawicieli Boguszowic–Starych, Bo-
guszowic–Osiedla i Gotartowic.                                                                  Zdj.: s
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Rajdem Górska Wiosna 2005 z metą na szczycie Szyndzielni, Święto 
Konstytucji, a także rocznicę wybuchu III Powstania Śl., 50. rocznicę 
powstania Komisji turystyki górskiej i 70. rocznicę ustanowienia Górskiej 
Odznaki Turystycznej uczcili uczestnicy imprezy zorganizowanej 3 maja 
przez rybnicki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajo-
znawczego. W rajdzie wzięło udział prawie 70 osób, zaś najliczniejsza 
była grupa koła PTTK z Rybnika–Śródmieście, która została uhono-
rowana pucharem Prezydenta Miasta. Najmłodszą uczestniczką była 
9–letnia Ola Mazur, zaś najstarszym – absolutny senior wśród rybnic-
kich turystów, 92 letni Paweł Biskup. Jednym z punktów programu 
był konkurs krajoznawczy, którego zwycięzcami zostali Iwona Żydek, 
Leszek Wieczorek i Szymon Jantoń. Organizatorzy rajdu dziekują 
za wsparcie miastu oraz starostwu powiatowemu.

Sztandar pamięci

Górska Wiosna z PTTK

Zwycięski zespół ze Szkoły Podstawowej nr 12 z Zebrzydowic.                 Zdj.: arch. org.

— Spotkał nas ogromny zaszczyt, że żołnierze–kombatanci 
zdecydowali się przekazać społeczności Boguszowic coś co mają 
najcenniejszego... Uznali, że jesteśmy godni dochować wierności 
ich ideałom. To ogromne zobowiązanie — mówił dyrektor DK 
Boguszowice Cezary Kaczmarczyk podczas uroczystego 
przekazania sztandaru boguszowickich kombatantów 
mieszkańcom tej dzielnicy.
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Dzielnicowe spotkania 

c.d. na stronie 14

Na zebranie w Paruszowcu–Piaskach mieszkańcy przybyli bardzo licznie.         Zdj.: r

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

Z jednym bodaj wyjątkiem, we wszystkich 
spotkaniach, brał udział prezydent Adam Fu-
dali, toteż wiekszość pytań było kierowanych 
do niego. Obok gospodarza miasta, a w dzielni-
cach objętych budową kanalizacji –  pełnomoc-
nika Janusza Kopera, na zebraniach bywali 
wiceprezydenci, przewodniczący Rady Miasta 
Michał Śmigielski, radni z danej dzielnicy 
i przedstawiciele ważnych dla funkcjonowania 
miasta służb, jak policja czy Straż Miejska. Na 
spotkaniach prezydent prezentował kierunki 
rozwoju miasta, omawiał założenia budżetu 
na 2005 rok i przyjęte w nim priorytety, a także 
najważniejsze inwestycje.

Paruszowiec–Piaski
Do Szkoły Podstawowej nr 3 w Paruszow-

cu–Piaskach, gdzie miało miejsce zebranie, 
przyszło dobrze ponad 150 osób. Przewodni-
czący RD Andrzej Oświecimski przypomniał, 
jakie inwestycje udało się w dzielnicy zreali-
zować w ub. roku, a są to m.in.: kanalizacja 
na ulicach Stawowej, Kruczej, Ptasiej, Orlej, 
Wroniej i Sadowej – w sumie wykonano ok. 
150 przyłączy; remont wiaduktu na ul. Miko-
łowskiej; uruchomienie komunikacji miejskiej 
ulicami Przemysłową, Ks. Groborza i Stawową; 
uregulowanie, pogłębienie i uporządkowanie 
odcinka Rudy, remont 3 bloków na ul. Za To-
rem i położenie asfaltu na tej ulicy po robotach 
kanalizacyjnych, montaż nowych, w miejsce 
skradzionych, tablic na Pomniku Powstańców 
i inne, mniejsze zadania. A. Oświecimski 
przedstawił też działania RD w sferze kul-
turalnej i społecznej: opiekę nad świetlicą 
środowiskową, współpracę z działającymi 
w dzielnicy organizacjami pozarządowymi, ze 
Szkołą Podstawową nr 3, Przedszkolem nr 3, 
a także wsparcie finansowe i organizacyjne 
różnych imprez z udziałem zarówno dzieci, 
młodzieży, jak i seniorów. Za współpracę 
wszystkim organizacjom i placówkom, a także 
sponsorom – podziękował.    

W silnym składzie obecni na spotkaniu byli 
przedstawiciele policji. I to nie bezpodstaw-
nie, gdyż sprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego były wywoływane wielokrotnie. 
Mieszkańcy dzielnicy, którzy skarżyli się m.in. na 
zakłócanie spokoju przez grupy młodych ludzi, 
niszczenie przez wandali publicznego mienia 
i kradzieże dokonywane przez złomiarzy, postu-
lowali o częstsze patrole, szczególnie późnym 

wieczorem. Policjanci, tłumacząc zebranym, 
że nie są w stanie postawić policjanta na każdym 
rogu, apelowali o powiadamianie policji o zauwa-
żonych nieprawidłowościach. — Jesteśmy w stanie 
przyjechać do kilku minut, a funkcjonariusze są 
zmotywowani finansowo do ujmowania sprawców 
na gorącym uczynku... — mówił rzecznik Komen-
dy Miejskiej Policji st. asp. Arkadiusz Szweda. 
— Mamy już na tym polu sporo sukcesów, również 
w waszej dzielnicy. 

Kontrowersyjnie w Paruszowcu–Piaskach 
odbierana jest działalność Straży Miejskiej, 
a rzucone przez kogoś hasło: „zlikwidować”, 
część mieszkańców podchwyciła. Ale szybko 
znaleźli się też obrońcy tej formacji, którzy 
osobiście przekonali się o szybkiej inter-
wencji funkcjonariuszy i łapaniu sprawców 
łamania prawa „za rękę”. Prezydent tłuma-
czył, że strażnicy, obok wspomagania policji 
w utrzymywaniu bezpieczeństwa i porządku, 
wykonują szereg zadań, które nie wchodzą 
w kompetencje policji, jak np. monitorowanie 
dzikich wysypisk śmieci itp. Sprawa odpadów 
pojawiła się zresztą jako osobny temat, a dzikie 
wysypiska i podrzucanie sobie śmieci są zmorą 
nie tylko tej dzielnicy. Mieszkańcy wymienili 
m.in. okolice ulicy Kosmonautów jako miejsce, 
gdzie wyrzucane są odpady. Problemem, ale 
i zadanie na przyszłość jest też nieuregulowany 
ciek wodny biegnący od ul. Kosmonautów do 
ul. Miarki wzdłuż torów. Jeśli idzie o problem 
dzikich wysypisk i podrzucania odpadów, pre-
zydent wyraził opinię, że sytuację polepszyłoby 
powszechne opodatkowanie mieszkańców, 
a wtedy służby miejskie miałyby większą możli-
wość interwencji, niestety, takie uregulowanie 
prawne nie istnieje... Gorącym tematem okaza-
ła się negatywna opinia służb komunikacyjnych 
miasta dotycząca ustanowienia przystanku 
autobusowego przy ul. Miarki, o co zabiegali 
mieszkańcy tej ulicy 
oraz pobliskich – Sło-
necznej czy Kosmo-
nautów. Stanowiłoby 
to duże ułatwienie 
dojazdu do centrum, 
bo w tej chwili mają 
oni do przystanku 700–
–800 m. Mieszkańcy 
zaproponowali nawet 
trasę, ale analiza eko-
nomiczna wykazała 
nieopłacalność takiego 

kroku. Jednak te wyliczenia ludzi nie przekonują, 
chcą oni po prostu mieć bliżej do przystanku, 
a sprawa na pewno powróci... Sporo pytań do-
tyczyło mieszkań komunalnych – mieszkańcy 
„familoków” przy ul. Ogrodowskiego domagali 
się wyjaśnienia ich sytuacji na czas remontu bu-
dynków: czy będą musieli się wyprowadzić, gdzie 
w tym czasie będą mieszkać i czy wrócą do swoich 
mieszkań. Spraw związanych z mieszkaniami było 
zresztą tak dużo, że zdecydowano się na zwołanie 
odrębnego zebrania z udziałem przedstawicieli 
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej (odbyło się 
ono początku maja). Padło też kilka uwag do planu 
przestrzennego zagospodarowania: mieszkańcy 
mają m.in. zastrzeżenia co do lokalizacji plano-
wanej, równoległej do ul. Prostej, drogi, która 
przecina prywatne działki. Mieszkańcy prosili też 
o ujednolicenie nazwy ulicy, która z jednej strony (od 
Ligoty) nosi nazwę Zakątek, a z drugiej – Stara. 

Przewodniczący A. Oświecimski, mimo 
problemów, z których najpoważniejszym jest 
bezrobocie i jego skutki, dość optymistycznie 
patrzy w przyszłość dzielnicy: będzie zabiegał, by 
ambitny, liczący prawie 30 punktów plan zadań 
do wykonania krok po kroku realizować...

Dyżury przedstawicieli policji i Straży 
Miejskiej odbywają się w dniu zebrań Rady 
Dzielnicy Paruszowiec–Piaski w SP 3. 

Ostatni przed wakacyjną przerwą 
– 20 czerwca w godz. od 16.00 do 18.00. 

Dyżury letnie ustalono na 18 lipca i 22 sierp-
nia od godz. 16.00 w biurze RD w SP 3.   

Maroko–Nowiny
Skromnie, w ilości niespełna 50 osób, re-

prezentowali swoją wielotysięczną dzielnicę 
Maroko–Nowiny jej mieszkańcy na zebraniu 
w ZSP nr 3. Obok prezydenta i przewodniczą-
cego RM, uczestniczyły w nim wiceprezydent 
Ewa Ryszka oraz komendant Komisariatu 
Policji na Nowinach podinsp. Maria Świenty 
i kilku funkcjonariuszy tego komisariatu. Dwaj 
policjanci, asp. Mariusz Wowra i sierż. sztab. 
Roman Harbaczewski otrzymali z rąk prze-
wodniczącego RD Romana Kusienieckiego 
i kom. M. Świenty dyplom uznania za prelekcje 
o tematyce bezpieczeństwa i porządku publicznego 

W marcu i kwietniu we wszystkich rybnickich dzielnicach odbyły się 
z e b r a n i a ,  n a  k t ó r y c h  d z i e l n i c o w i  s a m o r z ą d o w c y  p r z e d s t a w i l i 
sprawozdania z ubiegłorocznych działań.  Jednak uczestniczących 
w nich mieszkańców, w liczbie od kilku do kilkuset osób, mniej interesowały 
sprawozdania, bardziej zaś możliwość interwencji w różnych sprawach 
u przedstawicieli miejskich władz samorządowych. 



dla członków dzielnicowego Klubu Seniora,  
a R. Kusieniecki podziękował też policji  
i Straży Miejskiej za dobrą współpracę z RD.  Szefowa 
komisariatu miała dla mieszkańców dość optymistyczne 
wieści o spadku dynamiki przestępczości w podstawo-
wych kategoriach i wzroście wykrywalności przestępstw  
w dzielnicy, co jest pochodną ogólnej sytuacji  
w mieście.

Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy 
Lech Kuźniak zdał sprawozdanie z działań 
RD w ub. roku i rozdysponowania funduszy 
RD w wysokości  ok. 16 tys. zł. Pieniądze te 
przeznaczono m.in. na spotkania z seniorami  
i świąteczne dla nich paczki, dzielnicową wigilię 
dla samotnych, organizację festynu i dzielni-
cowych korowodów, akcję letnią dla dzieci 
z ubogich rodzin, uroczystości z okazji Dnia 
Dziecka w SP 11, wsparcie działalności Klubu 
Seniora i  świetlicę środowiskową. Na działal-
ność tę pozyskano też środki od sponsorów. 
L. Kuźniak przypomniał też efekty robót in-
westycyjnych miasta w zakresie infrastruktury: 
chodniki, powstające, również we współpracy 
z Rybnicką Spółdzielnią Mieszkaniową, nowe 
punkty świetlne, miejsca parkingowe. Większe 
miejskie inwestycje przypomniał prezydent, 
podkreślając, jak wiele środków finansowych 
udało się Rybnikowi pozyskać z programów 
unijnych. Omawiając tegoroczny budżet pod-
kreślił wysoki, wręcz rekordowy w stosunku do 
innych gmin, udział w finansowaniu inwestycji 
ze środków zewnętrznych, o które miasto 
zabiega. Szczegóły inwestycji oraz działań  
w dziedzinie opieki społecznej finansowanych  
z unijnych środków omówiła wiceprezydent 
Ewa Ryszka, zaś Michał Śmigielski przed-
stawił skalę zainteresowania Rybnikiem in-
westorów zagranicznych i możliwości miasta 
w tym zakresie, m.in. na terenie Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej utworzonej niedawno  
w sąsiedztwie elektrowni „Rybnik”.

Jednak dyskusja pokazała, że dla mieszkań-
ców najważniejsze są problemy, które dotyczą 
ich bezpośrednio. Jednym z nich jest cena 
wody – w odpowiedzi na kontrowersje wokół 
jej wysokości prezydent mówił, że prowadzone 
są rozmowy z Czechami jako potencjalnymi 
dostarczycielami wody. 

Osiedle Nowiny skupia jak w soczewce 
problemy wszystkich  blokowisk, w tym jeden 
z najbardziej dokuczliwych – chuligaństwo 
i wandalizm. L. Kuźniak z rozczarowaniem 
przypomniał, że mieszkańcy nie podjęli ubie-
głorocznej inicjatywy RD, by interweniować ze-
społowo w niektórych przypadkach zakłócania 
porządku przez grupy młodzieży, kiedy starczy 
zdecydowana postawa samych mieszkańców. 
Mieszkańcy osiedla Dworek apelowali o bu-
dowę placu zabaw dla dzieci, upominali się 
również o remont chodników i przyblokowych 
dróg, na zły stan nawierzchni narzekali też 
mieszkańcy i użytkownicy ul. Orzepowickiej. 

Prezydent zapewnił, że lokal-
ne drogi objeżdża Straż Miej-
ska i zdaje relacje z ich stanu,  
co stanowi podstawę do decyzji 
o remoncie i kolejności robót. 
Mieszkańców rażą opuszczone 
zabudowania po ZGM u wylotu 
ul. Dworek w pobliżu ronda. 
Jak odpowiedział prezydent, 
prywatni właściciele tego terenu 
czekają na pozwolenie na bu-
dowę, co stanie się możliwe już 
niebawem, po przyjęciu planu przestrzennego 
zagospodarowania. Mieszkańcy os. Krakusa 
niepokoją się planem drogi przebiegającej,  
ich zdaniem, zbyt blisko zabudowań, ale, 
zgodnie z odpowiedzią, jest jeszcze czas na jej 
przeprojektowanie. Uspokojono też miesz-
kańców ul. Hibnera, którzy zdecydowali się na 
wykup mieszkań i wpłacili zaliczkę – procedury 
są w toku, jednak zaliczki nie są oprocento-
wane, gdyż z nich opłacani są rzeczoznawcy 
majątkowi.

Niezwykle emocje wywołał dość prozaicz-
ny, ale dla mieszkańców osiedli ważny temat 
zanieczyszczania chodników, trawników,  
a szczególnie placów zabaw i piaskownic przez 
psie odchody. I tu raczej trzeba odwołać się nie 
tyle do służb miejskich, ile do własnej kultury... 
Jak powiedziała podinsp. M. Świenty, istnieje 
przepis o obowiązku wyprowadzania psów na 
smyczy i w kagańcu, jednak właściciele czwo-
ronogów rzadko go przestrzegają, a jeszcze 
rzadziej albo wcale za swoimi psami sprzątają. 
I choć egzekwowanie tego przepisu nie jest 
łatwe, były przypadki karania właściciela psa  
W tym przypadku może pomóc tylko presja 
opinii społecznej. (Czytaj też w Monitorze Miej-
skim na stronie 42). Podobnie od naszej kultury 
osobistej zależy, czy „świeże” informacje będą 
zalepiane na słupach ogłoszeniowych „jeszcze 
świeższymi” ogłoszeniami. I tu w sam raz poja-
wia się pytanie o realizacje idei społeczeństwa 
obywatelskiego...  

Chwałowice
— Nie wiem czy w dzielnicy dzieje się tak 

dobrze, czy jest aż tak źle — zastanawiał się 
przewodniczący Rady Dzielnicy Chwałowice 
Andrzej Wojaczek, 
gdyż  w spotkaniu 
wzięło udział więcej 
zaproszonych gości niż 
mieszkańców. Miasto 
reprezentowali pre-
zydent Adam Fudali 
i jego zastępca, chwa-
łowiczanin Jerzy Fre-
lich, odpowiedzialny 
za budowę kanalizacji 
pełnomocnik prezy-
denta do spraw reali-
zacji projektu ISPA  

Janusz Koper, komendant Straży Miejskiej 
Ryszard Sadowski i pełnomocnik prezydenta 
ds. porządku i bezpieczeństwa Hubert Hanak. 
Byli też przedstawiciele kop. „Chwałowice”, 
funkcjonariusze policji i SM, odpowiedzialni 
za rejon Chwałowic, a także członkowie Rady 
Dzielnicy, której przewodniczący podsumował 
miniony rok pod względem prac wykonanych  
w Chwałowciach. W szczegółowym sprawoz-
daniu A. Wojaczek wymienił m.in. inwestycje 
drogowe i nowe punkty świetlne, prace na 
cmentarzu, wymianę sieci wodociągowej, wy-
cinkę drzew, remonty w przychodni zdrowia 
i placówkach oświatowych. Nieliczna grupa 
mieszkańców dowiedziała się też o wspar-
ciu, jakie Rada Dzielnicy udzieliła osobom 
potrzebującym i samotnym, zaangażowaniu  
w organizację lokalnych festynów i półkolonii 
dla dzieci. Pozyskiwano też sponsorów, któ-
rym A. Wojaczek podziękował, podobnie jak 
dyrekcji kop. „Chwałowice”, której przedsta-
wiciel Marek Budziński, mówił o miejscach 
eksploatacji oraz o pracach, mających na celu 
niwelowanie skutków działalności kopalni. 

Podczas spotkania mówiono jednak nie 
tylko o tym, co udało się w dzielnicy zrobić, 
ale przede wszystkim o tym, czego zrobić 
się nie udało. Zdaniem Rady Dzielnicy lista 
potrzeb jest długa, m.in. pękające familoki, 
brak zatoki autobusowej na ul. 1 Maja w kie-
runku Jankowic, zły stan chodników i dróg, 
konieczność wymiany okien w Gimnazjum 
nr 3 i Przedszkolu nr 14, remont ogrodzenia 
przy SP nr 35. Zgłaszano też obawy w spra-
wie wzmożonego ruchu na ul. Śląskiej, który  
z pewnością wzrośnie podczas remontu wia-
duktu na ul. Wodzisławskiej. — To dzielnica 

c.d. ze strony 13

W dzielnicy Maroko–Nowiny uczestnicy spotkania zasiedli w szkolnych  
ławkach...                                                                                         Zdj.: r

Za „stołem prezydialnym” siedziało więcej osób niż na sali.                          Zdj.: s

c.d. na stronie obok
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typowo górnicza i powinniśmy być 
oczkiem w głowie miasta — mówił 
A. Wojaczek. — Pomóżmy Chwało-
wicom, bo kiedyś kopalnia pomagała 
Rybnikowi. Liczę na zrozumienie  
i dodatkowe fundusze. — Tak kra-
wiec kraje jak mu materii staje 
— odpowiadał A. Fudali. Prezydent 
sugerował, że sytuację w Chwało-
wicach uporządkowałyby dopiero 
środki porównywalne do kilku 
budżetów miasta. Do poruszanego 
wcześniej tematu dróg nawiązała 
też jedna z mieszkanek, mówiąc  
o złym stanie ul. 1–go Maja, w rejonie  
SP nr 13. — Problem jest nam znany, 
ale kłopot stanowią pieniądze, jeżeli 
znajdą się środki, to go rozwiążemy 
— zapewniał prezydent, który posta-
nowił wykorzystać swoją obecność 
do poinformowania chwałowiczan 
o planach miasta – inwestycjach 
drogowych, mających powstać cen-
trach handlowych, które jak mówił 
go nie cieszą, ale są odpowiedzią na 
oczekiwania mieszkańców, a także 
o staraniach podejmowanych przez 
miasto, by przyciągnąć do Rybnika 
zakłady produkcyjne, które stwo-
rzyłyby nowe miejsca pracy. Jednak 
mieszkańcom Chwałowic „bliższa 
ciału koszula”, dlatego mówili m.in. 
o konieczności poprawy drogi dojaz-
dowej do toru mini–żużlowego, złej 
jakości kostek brukowych i sprząta-
niu dzielnicy, które, zdaniem jed-
nego z mieszkańców, Chwałowice 
zawdzięczają jedynie odwiedzinom 
prezydenta. Apelowano też o spo-
tkania z mieszkańcami w sprawie ka-
nalizacji w tej dzielnicy. Jak wyjaśnił 
J. Koper będą one organizowane, 
zważywszy że kończą się prace nad 
projektem kanalizacji dla tej dzielni-
cy. W lipcu ma odbyć się przetarg na 
wybór wykonawcy, jesienią zostanie 
podpisana umowa, a późną jesienią 
mają ruszyć prace. 

Podczas spotkania rozmawiano 
też o bezpieczeństwie w dziel-
nicy, (najwięcej jest kradzieży  
z włamaniem, zatrzymano też kilku 
sprawców rozbojów), środkach 
finansowych na tereny górnicze, 
o cenie wody w kontekście wypo-
sażenia sali obrad RM, a nawet  
o kontroli żywności na targowisku. 
Tak więc niewielka ilość uczestników 
spotkania nie przełożyła się na ilość 
pytań. 

(r), (S)

Subregion o zdrowiu 
„Możliwe i konieczne przekształcenia w organizacji polskiej 

służby zdrowia”, to temat konferencji, która odbyła się w auli 
Uniwersytetu Śląskiego Zespołu Szkół Wyższych.

Tematyka konferencji jest ściśle związana z funkcjonowaniem służby 
zdrowia i jej przekształceniami oraz rolą, jaką odgrywa w tej dziedzinie sa-
morząd terytorialny. Gospodarzem spotkania był prezydent Adam Fudali, 
zarazem przewodniczący Związku Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego, a udział w konferencji wzięli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci 
i starostowie oraz przedstawiciele niepublicznych i publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej z obszaru subregionu zachodniego. Gościem spotkania był 
Andrzej Sośnierz (na zdj.), dyrektor generalny Śląskiej Opieki Medycznej 
sp. z o.o. i były szef Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych.

Prezydent A. Fudali mówił na temat rewitalizacji i zagospodarowania 
poszpitalnych obiektów na potrzeby Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku, 
zaś wiceprezydent Ewa Ryszka o przekształceniu publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej w placówki niepubliczne na przykładzie Rybnika. Andrzej 
Sośnierz przedstawił propozycje przekształceń w organizacji polskiej służby zdrowia. 

. . . s p o t k a ł  s i ę  p r e z y d e n t  m i a s t a , 
uczestnicząc w cyklicznej imprezie z udziałem 
przewodniczących zarządów i rad rybnickich 
dzielnic.  

Oprócz prezydenta w spotkaniu uczestniczyli też 
Ewa Ryszka, Jerzy Frelich, Michał Śmigielski 
oraz skarbnik miasta Bogusław Paszenda, którego 
obecność związana była z omawianym na wstępie 
przez A. Fudalego sprowadzaniem z wykonania 
budżetu miasta za rok 2004. Prezydent przypomniał 
też o najważniejszych inwestycjach realizowanych  
w Rybniku i środkach unijnych. Dla części z obec-
nych na sali szefów rad dzielnic nie był to pierwszy 
kontakt z budżetowym sprawozdaniem, gdyż kilko-
ro z nich jest jednocześnie radnymi RM. Nieobce 
były im również omówione przez wiceprezydent  
E. Ryszkę zagadnienia związane z korowodami dzielnic. 
— Zapewniliśmy pogodę — mówił o imprezie prezydent,  
a Marian Wolny z Popielowa wspomniał o pikniku pod-
sumowującym korowody: — Marynarki i krawaty zostaw-
cie w domu. (O imprezach czytaj na naszych łamach). 

W czasie „Popołudnia z dzielnicami” przewodni-
czący Komisji Samorządu, Bezpieczeństwa i Pomocy 
Społecznej Rady Miasta Leszek Kuśka omówił 

wyniki prac specjalnej podkomisji, powołanej do 
opracowania statutów dzielnic. L. Kuśka przedstawił 
samorządowcom zaopiniowany przez prawników 
projekt takiego statutu, do którego przez najbliższe 
dwa tygodnie rady dzielnic mogą wnosić uwagi. Szef 
Komisji Samorządu... zwrócił uwagę na novum, 
jakim jest rozdział dotyczący kontroli oraz nadzoru 
organów gminy nad działalnością dzielnicy, a wąt-
pliwości szefów rybnickich dzielnic, wzbudził nowy 
zapis dotyczący tajności wyborów do Rady Dzielnicy. 
Jednak dzięki dostarczeniu sprzętu komputerowe-
go, wydrukowanie kart do głosowania nie powinno 
stanowić problemu nawet w dużych dzielnicach.  
W dalszej części Andrzej Oświecimski z Paruszow-
ca–Piasków pytał o obowiązki przewodniczącego  
w zakresie zwoływania zebrań mieszkańców, Henryk 
Wilk z Rybnickiej Kuźni o termin zatwierdzenia 
herbów poszczególnych dzielnic, a M. Wolny zwrócił 
uwagę na nieścisłości w zapisie dotyczącym wyborów 
przewodniczącego zarządu dzielnicy. Odmienne zda-
nia wywołał też rozdział dotyczący wydawania przez 
Radę Dzielnic opinii ważnych dla dzielnicy, jednak 
dla większości obecnych na spotkaniu to zapis jak 
najbardziej trafny.

Następne „Po-
południe z dzielni-
cami” zaplanowa-
no na 23 czerwca, 
a tematem będzie 
rac jonal izac ja 
sieci placówek 
oświatowych. 

(S)

c.d. ze strony obok

Leszek Kuśka omówił 
wyniki prac podko-
misji powołanej do 
opracowania statu-
tów dzielnic. 

Zdj.: s.

Z dzielnicami po południu...
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A podzielił się nimi z przedstawicielami firm 
wykonawczych realizujących pięć kontraktów 
na spotkaniu w Urzędzie Miasta. Z prezen-
tacji przedstawionej przez pełnomocnika 
prezydenta ds. realizacji projektu Janusza 

Kopera, który dysponował danymi z marca 
br. wynikało, że wszyscy wykonawcy mają 
trudności z dotrzymaniem terminów zgodnych 
z przyjętym harmonogramem. Przedstawiciele 
firm opóźnienia tłumaczyli zastojami z powodu 
niesprzyjających zimowych warunków, a także 
koniecznością nanoszenia poprawek do projek-
tów technicznych, m.in. w wyniku zmieniających 
się uwarunkowań, choćby z powodu szkód 
górniczych, co roboty wydłuża. Obiecywali też, 
że w ciągu 2, 3 wiosenno–letnich miesięcy opóź-
nienia zostaną nadrobione. Aktualnie (dane na 
koniec kwietnia) wykonane zostało ok. 120 km  
sieci kanalizacyjnej, co stanowi 20% całości 
inwestycji. Jednak w niektórych dzielnicach 
zaangażowanie robót jest znacznie większe i tak 
np. w Golejowie, Zamysłowie i Kamieniu wynosi 
92%. — Pilnowanie harmonogramu powinno 
być dla wykonawców rzeczą świętą — uważa  
J. Koper. Niedotrzymanie terminów grozi bo-
wiem utratą unijnych pieniędzy, z tego też powo-
du trzeba było dokonywać wielokrotnych zmian 
w budżecie miasta i tłumaczyć radnym, dlaczego 
zaplanowane na kolejne etapy inwestycji środki 
nie były w danym czasie wydatkowane. 

Kanalizacja jest ogromną, ale nie jedyną inwe-
stycją w mieście i sprawą niezwykle istotną jest 

koordynacja różnych „frontów robót”. Przykła-
dem jest planowana modernizacja wia-

duktu na ul. Wodzisławskiej, co 
spowoduje konieczność 

poprowadzenia 
objazdów 

m.in. przez Niedobczyce. Kiedy budowa ka-
nalizacji i odtwarzanie dróg w tej dzielnicy nie 
skończy się w określonych terminach, można się 
spodziewać sporego chaosu komunikacyjnego.

Nie brakuje też problemów z jakością prac. — 

Mieszkańcy są najlepszymi inspektorami nadzoru 
— mówił prezydent. — Ludzie doskonale się 
orientują w postępie prac na swojej ulicy, oceniają 
ich jakość, mają też wiele uwag krytycznych... 
Wiedzą nawet czym i w jaki sposób zasypuje 
się wykopy, które, bez tzw. zagęszczenia, już po 
krótkim czasie zaczynają się zapadać. 

Zgodnie z umowami, firmy powinny pozo-
stawić teren w stanie sprzed wejścia na posesję. 
Niestety, nie zawsze tak jest. Ludzie skarżą się 
głównie na pozostawianie przez wykonawców 
nieporządku, czego efektem jest niechęć kolej-
nych właścicieli posesji do wpuszczania robot-
ników na swój teren. Zdarzało się również, że 
wykonawcy nie uzgadniali terminu rozpoczęcia 
robót na danej posesji, co bywało przyczyną 
konfliktów. Bardzo konfliktogenne są przypad-
ki przesuwania kamieni granicznych, co rodzi 
potem zadrażnienia między sąsiadami. 

Osobny rozdział, to odtwarzanie pasów dro-
gowych, czego jakość na niektórych odcinkach 
pozostawia wiele do życzenia. Uszkodzone 
nawierzchnie są często zasypywane grubym 
kamieniem, który „odpryskuje”, uszkadzając 

karoserie i podwozia aut. Wprawdzie wyko-
nawcy tłumaczą, że nim droga pokrywana 
jest asfaltem, kamienie są wybierane, ale 
kierowcy i tak psioczą. Ludzie uważają, że 
na fuszerkę szkoda pieniędzy... Roboty dro-
gowe wykonują najczęściej podwykonawcy, 
ale odpowiedzialność za ich jakość obciąża 
głównego wykonawcę. Zdarza się, że znisz-
czone nawierzchnie trzeba odtworzyć na 
całej długości ulic, np. na Niedobczyckiej 
i Pod Lasem. W takich przypadkach część 
kosztów dodatkowo ponosi miasto i jak po-
wiedział prezydent, środki na takie roboty 
są w budżecie zabezpieczone.

Swoje uwagi wnieśli też przedstawiciele 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanali-
zacji, które ogromny majątek w postaci 
ponad 600–kilometrowej sieci i ponad 

50 przepompowni przejmie. — Nam najbar-
dziej zależy, by jakość robót była jak najlepsza, 
bo potem my będziemy tę sieć eksploatować 
— powiedział prezes Janusz Karwot, zapew-
niając, że PWiK nadąży z inspekcją telewizyjną 

wykonanych ciągów kanalizacyj-
nych, nawet wtedy, kiedy firmy 

przyspieszą... Taka inspek-
cja jest podstawą odbioru 
technicznego poszczególnych 
odcinków sieci. Zdarza się 
też, że wykonawcy, po przy-
padkowym przerwaniu wodo-
ciągu, szybko zasypują wykop i 
przenoszą się dalej, a woda się 
leje... — Takie postępowanie 
jest bardzo nieodpowiedzialne 
— mówił wiceprezes PWiK 
Eugeniusz Skrzypiec. 

Podsumowując spotkanie, 
prezydent zapewnił, że nie 

ma zamiaru zarzutów generalizować, a wręcz 
przeciwnie – kiedy tylko ma okazję, mówi o wy-
konawcach rybnickiej kanalizacji z uznaniem. 
— Na swoją opinię pracujecie przede wszystkim 
dobrym wykonaniem pracy, a także współpracą z 
ludźmi. To jest najlepszy, pozytywny lobbing...

Na majówce w Popielowie
Symboliczny sztych

W październiku ub. podpisano dwie kolejne 
umowy na budowę kanalizacji – pierwszą dla 
dzielnic Ligota–Ligocka Kuźnia, Gotartowice 
i Boguszowice Stare, wartości prawie 16 mln 
euro z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryj-
nych S.A. – Holding oraz czeską firmą Ingstav 
z Ostrawy; drugi kontrakt, opiewający na sumę 
ponad 9,6 mln euro, dotyczył dzielnic Radziejów 
i Popielów, a jego realizatorami są konsorcjum 
Hydrobudowa 6 S.A. i Hydrobudowa Śląsk. Ro-
boty już trwają, ale by tradycji stało się zadość, 
symboliczne rozpoczęcie budowy odbyło się w 
czasie majowego festynu w Popielowie. Obok 
prezydenta Adama Fudalego, sztychy łopatą wy-
konali dyrektorzy firm, a także gospodarze dziel-
nic. Prezydent, mówiąc o wyjątkowości inwestycji, 
w wyniku której powstanie ponad 600–kilometro-
wa sieć kanalizacyjna, apelował do wykonawców  
o dotrzymywanie terminów oraz utrzymywanie 
dobrych kontaktów z właścicielami posesji, zaś 
obecnych na festynie mieszkańców prosił o 
wyrozumiałość, bo jak wiadomo, uciążliwości są 
nie do uniknięcia.

Tam również, oprócz wielu innych festynowych 
atrakcji, zorganizowano konkursową sztafetę 
między VIP – ami, a „resztą świata” o beczkę piwa 
„stawianą” przez prezydenta. Była to może jedyna 
okazja, by zobaczyć radnych skaczących w workach, 
biegnących z jajkiem na łyżce, wożących się na-
wzajem taczkami czy piłujących drzewo. I może 
nikt nie uwierzy, ale wygrała „reszta świata”...                     
                                       Zdjęcia: (r), K.J.

Roboty przy ulicy Modrzewiowej w Niedobczycach.
Zdj.: r

Mieszkańcy „inspektorami nadzoru”...
Ogromna inwestycja kanalizacyjna,  jaka od 2 lat 

jest realizowana z unijnych środków w Rybniku, swoim 
zasięgiem objęła już 13 dzielnic, na rozpoczęcie robót 
czekają jeszcze 4. Większość mieszkańców cierpliwie 
znosi wszelkie niedogodności związane z budową, 
zdarza się jednak, że cierpliwości do wykonawców 
braknie... Na dzielnicowych zebraniach, jakie odbywały 
się w marcu i kwietniu br., prezydent Adam Fudali 
wysłuchać musiał wielu żalów... 
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T e g o r o c z n e 
trzeciomajowe święto 
miało dla mieszkańców 
G o l e j o w a  p o d w ó j n y 
wymiar. Świętowali nie 
tylko rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, ale 
również, poprzez nadanie 
rondu w swojej dzielnicy 
imienia działacza społecznego 
i politycznego Teodora Miery, 
upamiętnienie jego postaci. 

A postać to dla golejowian bardzo 
ważna. T. Miera urodził się w 1884 
roku w pobliskiej Grabowni, ale 
po ślubie zamieszkał w Golejowie,  
w domu rodzinnym swej żony Marty. 
Z zawodu stolarz, zaangażował się w 
ruch narodowo–wyzwoleńczy prze-
ciwko Niemcom, był członkiem POW 
i czynnie uczestniczył we wszystkich 
trzech Powstaniach Śląskich. Po 
powrocie tych terenów do Macierzy,  
T. Miera aż do 1927 roku pełnił 
funkcję naczelnika gminy Golejów, 
angażując się w życie społeczne dziel-
nicy i ciesząc się dużym autorytetem. 
Kiedy nadeszła niemiecka okupacja, 
za przekonania narodowościowe  
i działalność patriotyczną zapłacił cenę 
najwyższą. Aresztowany w 1942 roku 
przebywał w rybnickim więzieniu,  
a następnie przewieziony do obozu  
w Oświęcimiu, został tam zamor-
dowany we wrześnie tego samego 
roku. 

Inicjatorem upamiętnienia syl-
wetki T. Miery był kronikarz tej 
ziemi, autor wielu opracowań dzie-
jów Rybnika, a szczególnie daw-

nych gmin sąsiadujących z dzisiej-
szym Zalewem Rybnickim Józef  
Kolarczyk, który z pasją odkrywcy 
bada swoją Małą Ojczyznę. Pomysł 
ten podchwycili przedstawiciele 
Rady Dzielnicy Golejów z prze-
wodniczącym Zarządu Ginterem 
Zaikiem oraz radny Romuald 
Niewelt, który zaangażował się 
w organizację uroczystości odsło-
nięcia i poświęcenia kamiennej 
tablicy na Rondzie Golejowskim  
i  p r z y p o m n i a ł  w  c z a s i e  j e j 
trwania postać Teodora Mie-
ry. Wcześniej stosowną uchwa-
ł ę  p r z y j ę ł a  R a d a  M i a s t a .  
W uroczystości, która zgromadziła 
wielu mieszkańców dzielnicy, wzię-
ła udział jedna z córek T. Miery,  
a także przedstawiciele władz 
miasta z prezydentem Adamem 
Fudalim i przewodniczącym RM 
Michałem Śmigielskim, którzy 
tablicę odsłonili, a poświęcił pro-
boszcz parafii Chrystusa Króla  
ks. Ambroży Kucz. Prezydent Ryb-
nika podziękował mieszkańcom 
Golejowa za podjęcie tej inicjatywy  
i starania mające na celu zachowanie 
pomięci o postaci będącej przykła-
dem patriotyzmu i zaangażowania  
w działalność na rzecz lokalnej spo-
łeczności.                                   (r)

W Golejowie

Rondo im. Teodora Miery

M i m o  s t a -
rań radnego  
A n d r z e j a  
W o j a c z k a 
VIP–y sztafetę 
przegrały.

Zdjęcia: r

Symboliczny „sztych” łopatą wykonali inwestorzy i wykonawcy. 

„Konkurencja drwala” w wykonaniu VIP–ów i „reszty świata”

Tegoroczny maj był dla niedobczyckich majoretek bardzo pracowity...
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Na zaproszenie eurodeputowanego Jana Olbrychta,  
20 najlepszych uczniów II Liceum Ogólnokształcącego, pod 
opieką dyrektorki placówki Marii Malinowskiej, Marioli 
Madzia i Aleksandry Marciniak, pojechało do Brukseli.  

Po drodze zwiedzili muzeum koronek, obejrze-
li dom Rubensa, zajrzeli do muzeum militariów 
i automobili oraz spacerowali po zabytkowym 
miasteczku Leuven. Duże wrażenie wywarło na 
nich również muzeum diamentów w Antwerpii. 
Jednak największą atrakcją kilkudniowego wy-
jazdu była wizyta w Parlamencie Europejskim  
i spotkanie z fundatorem wyjazdu – J. Ol-
brychtem, który znalazł czas dla uczniów  
i pokazał im swoje biuro. Podzielił się też wie-
loma ciekawostkami związanymi z parlamen-
tem. Asystenci posła Olbrychta oprowadzali  

rybniczan po parlamencie, zapoznając z pracą posłów. — Teraz 
obraz funkcjonowania struktur parlamentarnych jest dla nas o wiele 
jaśniejszy — wspominają uczniowie. Uczestnicy wycieczki zwiedzili 
też brukselski rynek, a z wyjazdu przywieźli wspomnienia i większą 
unijną wiedzę. 

(S)

Rybniccy samorządowcy złożyli 
partnerską wizytę we francuskim Liévin. 
Jeden dzień spędzili też w pobliskiej 
Brukseli. 

W kwietniu br. przedstawiciele miasta Ryb-
nika złożyli roboczą wizytę w pogórniczym 
regionie Nord Pas–de–Calais. Celem wyjazdu 
– będącego odpowiedzią na zaproszenie władz 
Liévin – było przedstawienie 
oferty inwestycyjnej miasta lo-
kalnym przedsiębiorcom, roz-
mowy na temat partnerskiej 
współpracy oraz współdziałania 
w ramach programów unijnych. 
Istotną sprawą było zapoznanie 
się z praktycznymi przykładami 
przeobrażeń ekonomicznych, 
społecznych i przestrzennych  
w zagłębiach górniczych.

Francja, to prawdziwa ko-
palnia pomysłów w zakresie 
rewitalizacji przestrzeni poprze-
mysłowej i miejskiej. Część hałd 
to miejsca, w których pozyskuje 
się kruszywa wykorzystywane  
w budownictwie, na terenie in-
nych prowadzi się eksperymenty 
dotyczące możliwości rekulty-
wacji z wykorzystaniem spe-
cjalnych odmian roślin. Innym 
przykładem zagospodarowania 

górniczych stożków jest tworzenie tam terenów 
rekreacyjnych, jak ścieżki rowerowe, trasy do 
joggingu, pola golfowe, strzelnice czy stoki 
narciarskie. Spore doświadczenie widać też  
w rewitalizacji mieszkaniowych osiedli pogórni-
czych, a budynki nadszybia po zlikwidowanych 
kopalniach nabierają nowych funkcji uży-
teczności publicznej, stając się restauracjami, 

centrami kultury czy salami konferencyjnymi. 
Francuzi skutecznie rozwiązują wspomniane 
problemy w sposób kompleksowy, lecz –  
w przeciwieństwie do Polski – z dużą pomocą 
budżetu państwa. Śmiało można stwierdzić,  
że doświadczenia francuskie w zakresie rewi-
talizacji należą do zdecydowanie najlepszych  
w Europie i warto je podglądać. Tym bardziej, 
że temat poprzemysłowych przemian zaczy-
namy dopiero przerabiać, a Francuzi lekcję  
tę rozpoczęli ponad dwadzieścia lat temu. 

Przedstawiciele Rybnika zwiedzili też 
największe w Europie muzeum górnictwa  
w Lewarde, gdzie niemałą atrakcją jest cieka-
wie zaaranżowane podziemie kopalni. Podczas 
wizyty w Liévin nie zabrakło oficjalnych i robo-
czych spotkań z władzami tego miasta, którym 
przewodniczył francuski deputowany i mer 
tego miasta Jean–Pierre Kucheida.

W drodze powrotnej rybniccy samorządowcy 
zatrzymali się w stolicy Zjednoczonej Europy. 
Tam wzięli udział w oficjalnych spotkaniach  
z dyrektorem Biura Regionalnego Województwa 
Śląskiego w Brukseli Pawłem Klimkiem. Złożyli 
też wizytę w Parlamencie Europejskim, gdzie spo-
tkali się ze śląskimi eurodeputowanymi Jerzym 
Buzkiem i Janem Olbrychtem. Odwiedzili 
ponadto Dyrekcję Generalną REGIO Komisji 
Europejskiej i Komitet Regionów – organ przed-
stawicielski europejskich samorządów. 

K. Jaroch

W Parlamence Europejskim z eurodeputowanym Jerzym Buzkiem, rybnic-
ka delegacja w składzie: zastępca prezydenta Ewa Ryszka, przewodniczący 
Rady Miasta Michał Śmigielski, radni Henryk Frystacki, Józef Ibrom, Jan 
Kruk, Leszek Kuśka, Jan Mura, Romuald Niewelt, Kazimierz Salamon  
i Kazimierz Zięba oraz Janusz Rzymanek z rybnickiej „kablówki” i dwóch 
pracowników magistratu: Grzegorz Wolnik i autor tekstu.

(32)
Bliżej Unii Europejskiej… 

Grupa najlepszych licealistów zwiedziła PE dzięki absolwen-
towi II LO, eurodeputowanemu Janowi Olbrychtowi. 

Zdj.: arch szkoły

Samorządowcy w Liévin i Brukseli

Z posłem po Brukseli
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Oficjalne powitanie samorządowców z Larissy odbyło się 4 maja 
w Urzędzie Miasta, gdzie z gośćmi spotkali się prezydenci Adam 
Fudali, Jerzy Frelich, Ewa Ryszka i Józef Cyran, przewodniczący 
Rady Miasta Michał Śmigielski i wiceprzewodniczący Jan Mura, 
a także sekretarz miasta Daniela Lampert, skarbnik Bogusław Pa-
szenda i reprezentujący Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej 
i Integracji Europejskiej Mateusz Motyka. W skład greckiej delega-
cji weszli przewodniczący rady miasta Larissa, zastępca burmistrza, 
radni, a także pracownicy tamtejszego urzędu – dyrektorzy ds. admi-
nistracji, finansów i planowania przestrzennego, a także kierownicy 
ds. zieleni i służb technicznych. Podczas spotkania w UM, prezydent 
A. Fudali zaprezentował Rybnik i region oraz zachęcał do inwestowania 
w naszym mieście. Pochwalił się też sukcesami Rybnika w pozyski-
waniu środków pomocowych z Unii Europejskiej. Również Larissa 
korzysta z unijnych funduszy, które przeznacza na drogi, obwodnicę 
i regulację nurtu rzeki oraz biologiczną oczyszczalnię ście-
ków, która jest obecnie najlepszą w Grecji. Larissa ma 130 tys. 

mieszkańców, 25 dzielnic, 
a największe problemy, 
z  jakimi s ię boryka to 
komunikac ja  i  ochro-

n a  ś r o d o w i s k a , 
o czym mówili przed-
stawiciele greckiego 
miasta, którzy zapro-
sili przedstawicieli Rybnika do rewizyty w maju, kiedy to przypada 
święto patrona Larissy. Grecy wręczyli też przedstawicielom Ryb-
nika pamiątki związane nie tylko z miastem, ale też ...z olimpiadą 
w Atenach. 

Z myślą o wymianie doświadczeń Grecy wzięli również udział w roz-
mowach w grupach roboczych, które poprowadzili sekretarz i skarbnik 
miasta oraz naczelnicy wydziałów Dróg i Architektury, a także szefowie 
Rybnickich Służb Komunalnych i Zarządu Zieleni Miejskiej. 

Podczas pobytu w Polsce Grecy zwiedzili nie tylko Rybnik, ale i Pszczynę, 
Kraków oraz Wieliczkę. Odwiedzili też milusińskich z Przedszkola nr 17 
w dzielnicy Smolna, gdzie greckich gości powitała 6–letnia ...Larissa, która 
swoje imię zawdzięcza ojcu pochodzącemu z tej miejscowości. Przedszko-
laki przygotowały krótki występ – śpiewały po grecku, tańczyły „Zorbę” 
i bawiły się wspólnie z gośćmi z Larissy, którzy dziękowali maluchom, za 
to, że znów poczuli się jak dzieci. Grecy zwiedzili też rybnickie przedszkole 
i wpisali się do pamiątkowej księgi. Jak mówiła dyrektor placówki Janina 
Czaja przedszkolaki realizują program europejski, w ramach którego po-
znają różne kraje: — O odległej Grecji dzieci dowiedziały się poprzez waszą 
muzykę, piosenki i taniec — mówiła J. Czaja samorządowcom z Larissy.      

Oficjalnej delegacji towarzyszył Chór Mieszany z tamtejszej szkoły 
muzycznej, który wspólnie z muzykami Państwowej Szkoły Muzycz-

nej II stopnia z Rybnika 
dał koncert w Teatrze Zie-
mi Rybnickiej, owacyjnie 
przyjęty przez publiczność. 
Muzycy z Larissy wykonali 
pieśni ludowe i utwory m.in. 
Mikisa Theodorakisa, a kon-
cert poprowadził Dimitris 
Karwunis. Tak więc nie 
tylko pierwsze, ale i pozo-
stałe godziny pobytu Greków 
w Rybniku były udane, rów-
nież dla mieszkańców nasze-
go miasta. 

(S)

Przedstawiciele Rybnika i Larissy wymienili pamiątki 
i ... doświadczenia.

Gości z Larissy powitała 6–let-
nia... Larissa, która swoje imię 
zawdzięcza ojcu pochodzącemu 
z tego miasta, a mieszkającemu 
obecnie w Rybniku.

Przedszkolaki zatańczyły 
„Zorbę” ...

 ...a utwór Theodorakisa zagrali też 
rybniccy muzycy, a wyśpiewali chórzyści 
z Larissy.                                   Zdjęcia: s

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 19

Partnerska wizyta

— Jesteśmy w Rybniku dopiero 12 godzin, a miasto już zrobiło na nas duże wrażenie — 
mówił przewodniczący rady partnerskiego, leżącego w Grecji, miasta Larissa Me-
gas Konstantinos, podczas spotkania z przedstawicielami władz Rybnika. Kolejne 
godziny były równie udane... 

Larissa powitała Larissę 



Od wolontariatu do zatrudnienia
Od ponad trzech lat przy parafii NSPJ w Niedobczycach 

działa Klub Pomocy Koleżeńskiej „Praca”. Pomaga on znaleźć 
zatrudnienie osobom będącym czasowo bez pracy.

Osoby zainteresowane biorą udział w programie „Od wolontaria-
tu do zatrudnienia”, który jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia 
prowadzą specjaliści z zakresu prawa, psychologii, doradztwa zawodo-
wego oraz pośrednictwa pracy. Ci ostatni mają za zadanie znalezienie 
pracy osobom biorącym udział w programie. Zajęcia odbywają się 
przez dwa tygodnie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 
do 15.00. Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu metod szukania 
pracy, sporządzania listów motywacyjnych i CV, prowadzenia rozmów 
kwalifikacyjnych, prawa pracy i in. Grupa kursantów pochodzących 
nie tylko z Niedobczyc, ale też z Zamysłowa, Boguszowic, a nawet 
Czerwionki–Leszczyn, zakończyła już pierwszy etap zajęć. Ich opinie 
o projekcie są bardzo pozytywne: — Dzięki udziałowi w tym programie 
nabrałam pewności siebie, poznałam swoje mocne strony i nauczyłam się 
poruszać na rynku pracy — mówi jedna z uczestniczek. Następna opo-
wiada o rodzinnej, nieskrępowanej atmosferze panującej na zajęciach. 
Każdy z uczestników może swobodnie podzielić się swoimi obawami 
i problemami i otrzymać wsparcie ze strony pozostałych. Osoby korzy-
stające z tej formy szkolenia, w czasie jego trwania mają zapewniony 
posiłek. Uczestnikom spoza Niedobczyc organizatorzy zapewniają 
bezpłatny dojazd, a z myślą o osobach, które nie mają z kim zostawić 
dziecka, zatrudniana i opłaca jest opiekunka. 

W kolejnych etapach tego projektu realizowane będą zajęcia z zakresu 
zakładania spółdzielni socjalnych, szkolenia liderów klubów pomocy 
koleżeńskiej oraz kursy na opiekunów osób starszych. 

Niedobczycka parafia czuje się wyróżniona, że to właśnie tutaj 
realizowany jest projekt skierowany do mieszkańców całego powiatu. 
Jak mówią, nie byłoby to możliwe bez zaangażowania przewodniczącej 
Rady Dzielnicy Jagody Leonarskiej, księdza proboszcza Huberta 
Wieczorke oraz władz miasta i powiatu. 

Bezrobocie rodzi kolejne problemy – zwiększanie się marginesu społecz-
nego i patologii, a zatem także  – wzrost przestępczości. Nasila się też proces 
dziedziczenia bezrobocia. W rodzinach, gdzie ojciec lub matka, czy też oboje 
rodzice są trwale bezrobotni, zanikł nawyk pracy oraz jej poszukiwania, 
a także potrzeba kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji u dzieci. Rodzą 
się tym samym trudne do wykorzenienia zmiany mentalne, a wiele z takich 
rodzin egzystuje na krawędzi ubóstwa.

Zadaniem projektu „Odziedzicz pracę” jest wypracowanie metod akty-
wizacji społeczności lokalnych w celu tworzenia inicjatyw na rzecz samoza-
trudnienia: angażujących z jednej strony grupy znajdujące się w szczególnie 
trudnej sytuacji, a z drugiej – instytucje lokalne i organizacje pozarządowe.

Beneficjentami programu będą rodziny dwupokoleniowe dotknięte 
długotrwałym bezrobociem, a celem – zaktywizowanie rodziców na rynku 
pracy i utrwalenie u dzieci nawyku kształcenia. 

Program zakłada pracę z psychologami, doradcami zawodowymi i pedago-
gami. Specjaliści w kontakcie z wyselekcjonowanymi rodzinami, określą pre-
dyspozycje zawodowe członków rodzin, ocenią ich braki w umiejętnościach 
zawodowych, a także zdiagnozują ewentualne dysfunkcje rozwojowe dzieci. 
Następnie rozpocznie się terapia indywidualna, rodzinna oraz grupowa, 
przeprowadzone zostaną także testy reorientacji zawodowej. 

We współpracy z odbiorcami projektu stworzony zostanie program szkoleń 
dostosowanych do ich potrzeb i oczekiwań. Kursy zawodowe kończyć się 
będą warsztatami „Moja mała firma”, prowadzonymi z udziałem doradców 
biznesowych. Po odbyciu szkoleń uczestnicy wezmą udział w półrocznych 
praktykach zawodowych oraz w 2-tygodniowym wyjeździe studyjnym do 
partnerów zachodnich w celu zapoznania się z nowoczesnym sposobem 
zarządzania firmą. Bezrobotni objęci projektem będą ukierunkowywani na 
zakładanie małych, rodzinnych firm, będą też pod stałą opieką doradców 
zawodowych. Planowane jest powstanie inkubatorów rodzinnej przedsiębior-
czości oraz organizowanie targów przedsiębiorczości rodzinnej.

W projekcie znajdzie się także miejsce na wymianę doświadczeń z part-
nerami ponadnarodowymi. 

Realizacji założonych celów służyć będzie partnerstwo zawiązane po-
między czternastoma instytucjami: kilkunastoma urzędami miast i gmin, 
placówkami edukacyjnymi i pomocy społecznej, parafiami i in.

Kontakt: Joanna Kryszczyszyn, tel. (32) 42 22 433,  fax (32) 42 22 
433,  e-mail:  dyrekcja@rcez.pl, odziedziczprace@rcez.pl 

Szansa na bezpłatne kursy!
W ramach projektu Equal przedsiębiorcy będą mogli skierować na bez-

płatne kursy dokwalifikujące swoich pracowników. Spotkanie informacyjne 
na temat projektu już się wprawdzie odbyło, ale informacje na ten temat 
można uzyskać pod numerem telefonu 42 22 446. Zapraszają Związek 
Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku i starostwo Powiatowe 
w Wodzisławiu Śląskim.

Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w ramach Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL rozpoczęło realizację projektu 
„Odziedzicz pracę”, którego głównym celem jest wypracowanie 
metod hamujących proces dziedziczenia bezrobocia w rodzinach 
długotrwale borykających się z tym problemem. 

Sp
ot

ka
ni

e 
ro

bo
cz

e 
pa

rt
ne

ró
w

pr
og

ra
m

u 
„O

dz
ie

dz
ic

z 
pr

ac
ę”

.

20 Nr 5/407; maj 2005

Internetowy nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Uwaga gimnazjaliści...
...zastanawiający się nad wyborem szkoły. W uzupełnieniu informatora 

o publicznych szkołach ponadgimnazjalnych zamieszczonego w kwietniowej 
„GR”, podajemy namiary na nieuwzględnione w nim Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek, znajdujące się przy ul. 3 Maja 22, tel. 
42 28 750, tel./fax 4238333, języki obce – angielski, francuski, niemiecki.

Ponadto informujemy, że od połowy maja br. do 17 czerwca 
trwa internetowy nabór do szkół ponadgimnazjalnych, a dotyczy 
on szkół w Rybniku, Żorach oraz powiecie rybnickim i wodzisław-
skim. Należy wejść na stronę www.rybnik.edu.com.pl, gdzie znajdziemy 
ofertę 57 szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu (18 LO, 17 liceów 
profilowanych, 10 techników i 12 zasadniczych szkół zawodowych). 
Z tą ofertą należy się zapoznać, dokonać rejestracji do systemu i wpi-
sać znajdujące się w kręgu zainteresowania szkoły (maksymalnie 3). 
W poszczególnych szkołach można wybrać dowolną ilość oddziałów 
(np. ze względu na język czy profil), ustawiając je w wybranej hierarchii. 
Tych czynności należy dokonać do 17 czerwca. Od 18 do 27 czerwca 
kandydat ma czas na wprowadzenie do systemu swoich ocen i innych 
osiągnięć wpisanych w świadectwie. Od 24 czerwca w wybranych 
szkołach należy złożyć kopie świadectwa i zaświadczenie o wyniku gim-
nazjalnego egzaminu; 29 czerwca w Internecie zostaną opublikowane 
listy przyjętych do danej szkoły uczniów.

Zakładamy, że ta nowa forma rekrutacji nie będzie stanowić 
dla internetowego pokolenia problemu, gdyż w szkołach, które 
internetowy nabór prowadzą, nie przewidziano innej możliwości 
składania dokumentów.



Swoją wiedzę przelali na papier, wykorzystując farby, pędzle, 
kredki i glinki. W ten plastyczny sposób młodzi ludzie uczą 
siebie i innych jak żyć bezpiecznie. Ich prace tak spodobały się 
w Katowicach, że reprezentowały nasze województwo w Warszawie.   

— Wiem, że nie zaskoczą was żadne zagrożenia związane z wodą 
— mówił naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 

Ludności UM Rybnika Janusz Abrahamowicz, podsumowując miejski 
etap konkursu plastycznego pod hasłem „Woda – Bezpieczeństwo 
– Ja”. I taki właśnie jest jego cel – poszerzanie wiedzy. W tej edycji 
konkursu organizowanego przez Śląski Urząd Wojewódzki i Komen-
danta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 
położono nacisk na pokazanie zasad bezpiecznego 
wypoczynku nad wodą, odpowiednie zachowanie 
w przypadku powodzi i przybliżenie działalności 
służb ratowniczych. Znalazło to odzwierciedlenie 

w pracach uczniów rybnickich podstawówek, gimnazjów i szkół specjal-
nych, do których adresowany był konkurs. — W tym roku na konkurs 
nadesłano 81 prac — mówi dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury 
w Rybniku Barbara Zielińska. Oceniali je artyści plastycy Maria 
Budny–Malczewska i Krzysztof Dublewski, którzy zakwalifikowali 
do etapu wojewódzkiego 20 prac. Tam najbardziej spodobały się ry-

sunki Oskara Wawrzyniaka z Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej „Przygoda” i Gabrieli Gajdy 
z rybnickiego MDK–u. Ich prace pojechały do 
Warszawy na finał.                                      (S)

Trzecia już edycja „Kaskady” była wyjątkowa, gdyż do badań pro-
wadzonych przez rybnickich licealistów włączyli się również uczniowie 
12 gimnazjów. Sprawdzali oni zawartość pyłu w powietrzu, wpływ kwa-
śnych deszczy na rozwój młodych roślin i określali jakość powietrza na 
podstawie skali porostowej. Dzięki pracy uczniów Gimnazjum nr 3 
wiemy na przykład, że największy stopień zapylenia powietrza Chwało-

wic występuje w rejonie ul. Zwycięstwa, Śląskiej 
i Pukowca, a najmniejszy na ul. Gen. Okulickiego. 
Gimnazjaliści z Nowin przekonali się, 

że powietrze na terenie zlokalizowanym wokół 
ich szkoły jest średnio zanieczyszczone, a na 
podstawie obserwacji porostów na drzewach 
w Niedobczycach uczniowie z Gimnazjum nr 9 

przekonali się o występowaniu na tym terenie pewnej ilości pyłów. 
Doświadczenia w zakresie monitoringu wód w różnych rejonach 

miasta prowadzili natomiast uczniowie 12 szkół ponadgimnazjalnych. 
Licealiści z VII LO stwierdzili, że pogorszeniu uległa jakość Nacyny 
w Niedobczycach, podobnie jak potoku „Młynówka” na odcinku od ul. 
Mikołowskiej do ujścia rzeki Rudy, monitorowany przez Zespół Szkół 
Mechaniczno – Elektrycznych. W odpowiedni sprzęt młodych ludzi 
wyposażył Wydział Ekologii UM, opiekę dydaktyczną sprawuje Pracow-
nia Dydaktyki Biologii Uniwersytetu Śl., a koordynatorami programu są 
Jerzy Krzak oraz Marek Kaczmarzyk, który mówił, że dla młodzieży 
to nie tylko okazja do zdobycia określonych umiejętności, ale też nauka 
samodzielności, odpowiedzialności i pracy w grupie.

Podsumowania kolejnej edycji programu „Kaskada” dokonali Alicja 
Bednorz, Joanna Smołka i Tomasz Serafin z II LO oraz Magdalena 
Puszyńska z Liceum Sióstr Urszulanek. O wyjątkowości „Kaskady” 
mówili też prof. Joachim Kozioł, który chwalił zaangażowanie mło-
dych ludzi i naczelnik Wydziału Ekologii UM Irena Kułach: — Mam 
nadzieję, że w ten sposób wzbogacicie swoją wiedzę, która pozwoli wam 
inaczej myśleć i patrzeć na zagadnienia ekologii. 

„Kaskadę” podsumowano podczas IV Dni Ziemi, Wody i Powietrza 
w Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych Poli-

techniki Śląskiej. Trzydniową imprezę wypełniły 
m.in. referaty na temat lasów w Europie, hałd 
pogórniczych, ograniczenia niskiej emisji, rybnic-
kich parków i skwerów oraz oszczędności energii. 
W ramach imprezy zorganizowano również wyjazd 
do Kombinatu Koksochemicznego w Radlinie, 
sesje studenckich kół naukowych, poczęstunek 
wegetariański i występ zespołu muzycznego. 
Współorganizatorami Dni... były: LNTP, Urząd 
Miasta, Fundacja „Ekoterm – Silesia”, ryb-
nickie Muzeum, Uniwersytet III Wieku, Izba 
Przemysłowo – Handlowa ROP oraz Centrum 
Doskonałości przy Instytucie Techniki Cieplnej 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

(S)

Młodzież rybnickich szkół podczas pracy w terenie. 

Uczestnikom „Kaskady” i ich opiekunom za udział w pro-
gramie dziękowała naczelnik Wydziału Ekologii UM Irena 
Kułach. Zdjęcia: s i arch. uczestników programu.  

Laureaci rybnickiej edycji konkursu „Woda – Bezpieczeństwo 
– ja” oraz praca Gabrieli Gajdy, która reprezentowała woje-
wództwo w Warszawie.                                          Zdjęcia: s.

Wszystko wygląda trochę jak zabawa – młodzi ludzie 
wychodzą na terenowe zwiady, wywieszają paski taśmy 
klejącej, rzeżuchę podlewają roztworami kwasu i łowią 
larwy owadów. Jednak te działania zabawą nie są, przeciwnie 
– stanowią podstawę raportów pozwalających określić stan 
zanieczyszczenia powietrza i jakość rybnickich wód. O swojej 
pracy w ramach programu „Kaskada” opowiedzieli podczas 
Dni Ziemi, Wody i Powietrza. 

IV Dni Ziemi, Wody i Powietrza

„Kaskadą” w zanieczyszczenia

Kolorowo o bezpieczeństwie
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Wszystkich, którzy pamiętają, że biblioteka, 
nosząca imię śląskiego działacza kulturalnego 
 i społecznego Konstantego Prusa, swoje 
50–lecie obchodziła w 1999 roku wyjaśniamy, 
że to nie czas między bibliotecznymi półkami 
płynie szybciej niż gdzie indziej, ale przejęcie 
w 2000 roku zadań biblioteki powiatowej spra-
wiło, że miejska dotąd biblioteka z korzeniami 
w roku 1949, została spadkobierczynią otwartej 
w lipcu 1945 roku Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej. Dlatego obchody odbywały się pod 
wspólnym patronatem honorowym prezydenta 
Rybnika Adama Fudalego i starosty powiatu 
rybnickiego Damiana Mrowca. 

W miarę kolejnych zmian administracyjnych 
i organizacyjnych następowała kumulacja 
zbiorów pod jednym zarządem – dziś dyrektor 
Haliny Opoki. Jej słowa powitania jubile-
uszowych gości oraz prezentację historii pla-
cówki przez wicedyrektor Kornelię Delowicz, 
uprzedził zaprzyjaźniony z „jubilatką” „Utopek  
z Wielopola” czyli Bogdan Dzierżawa, który 
w śląskiej gwarze i z humorem opowiedział  
o drodze jaką przebył z książką w ręku od jej 
czytelnika do autora. Przypomniał też śląską 
tradycję sprzed lat, kiedy to przed niemowlę-
ciem kładziono książkę, różaniec i ...kieliszek, 
a z tego po co dziecko sięgnęło, wróżono czy 
zostanie nauczycielem lub pisarzem czy też 
osobą duchowną. Co będzie, kiedy wybierze 
trzeci rekwizyt, tego „Utopek” tłumaczyć już 
nie chciał...

Goście przy okazji gratulacji podzielili się 
osobistymi refleksjami na temat roli książki 
w ich życiu. Prezydent A. Fudali podkreślił, 
że czytelnicy biblioteki stanowią prawie 1/3 
mieszkańców miasta, co świadczy o potrzebie 
jej  funkcjonowania i rozwoju. Niepokoi go 
jednak fakt ekspansji nośników elektronicz-
nych, bo pokoleniu wychowanemu na książce, 
nic z nią kontaktu nie zastąpi. Nawiązując do 
czasów współczesnych zapewnił, że budynek 
przy Szafranka doczeka się modernizacji  
na miarę potrzeb placówki. Jako przy-
kład dylematy „być” czy „mieć”, staro-
sta D. Mrowiec przywołał wątek książki  

E. Canettiego „Auto da Fe”, gdzie dziecko  
do wyboru ma książkę i czekoladę symboli-
zującą dehumanizację życia i przywiązywania 
nadmiernej wagi do dóbr materialnych. Dy-
rektor Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki 
podkreślił rolę ludzi tworzących placówkę, 
bo to oni nadają jej rangę. O zasługach  
w upowszechnianiu czytelnictwa i kultury, 
w tym regionalnej, mówił przedstawiciel 
Ministerstwa Kultury Andrzej Jezierski. 
Wicewojewoda Andrzej Waliszewski wystąpił 
nie tylko jako przedstawiciel administracji rzą-
dowej, ale przede wszystkim jako rybniczanin 
i czytelnik z ważną kartą biblioteczną, suge-

rujący władzom samorządowym 
działania na rzecz budowy nowej 
biblioteki na terenie Zespołu Szkół 
Wyższych. Życzenia złożyli też 
przedstawiciele bibliotek z ościen-
nych miast i gmin oraz rybnickich 
placówek kultury i innych instytucji. 
Listy gratulacyjne nadeszły m.in. 
od ministra kultury Waldemara 
Dąbrowskiego, wojewody śląskie-
go Lechosława Jarzębskiego, 
marszałka województwa śląskie-
go Michała Czarskiego i dyrektora Bi-
blioteki Narodowej Michała Jagiełły,  
a podkreślano w nich miejsce biblioteki nie tylko 
jako placówki gromadzącej i udostępniającej 
swój księgozbiór, ale również jako lokalne cen-
trum metodyki, informacji, kultury i edukacji.

Jubileuszowa uroczystość była też okazją 
do uhonorowania zasłużonych pracowników: 
przyznane przez Prezydenta RP Srebrne 

Krzyże Zasługi z rąk wicewojewody A. Wa-
liszewskiego otrzymały Daniela Golarz,  
Elżbieta Kaszuba, Irena Łaskawska  
i Janina Filipczuk, zaś Brązowy Krzyż Za-
sługi Justyna Rosa. W uznaniu zasług dla 
upowszechniania filatelistyki dyrektorski duet  
H. Opoka i K. Delowicz otrzymały Złotą Odzna-
kę Honorową Polskiego Związku Filatelistów, 
zaś sama placówka – odznakę srebrną. Wręcza-
jący ją prezes rybnickiego oddziału PZF Alojzy 
Waler podkreślił otwartość kierownictwa 
placówki na wszelkie inicjatywy wystawiennicze 
filatelistów. Działania ponad 100–osobowej,  
w większości żeńskiej „załogi”, podsumowała  

K. Delowicz: — Praca bibliotekarzy nie jest może 
efektowna, ale na pewno efektywna...

Jubileusz uświetnił spektakl „Msza wędru-
jącego” według poetyckich tekstów Edwarda 
Stachury w wykonaniu Anny Chodakowskiej 
i Romana Ziemlańskiego, twórcy oprawy 
muzycznej. Grany ponad 3,5 tys. razy spektakl 
wciąż zadziwia celnością odpowiedzi na pyta-
nia o podstawowe wartości w życiu człowieka,  
a interpretacja znakomitej aktorki wzmacnia 
siłę tekstów poety.    

•   •   •

Chociaż od roku 1945, kiedy tuż po zakoń-
czeniu wojny Powiatowa Biblioteka Publiczna 
powstała, minęła cała epoka, rola placówki 
gromadzącej, opracowującej i udostępniającej 
wytwory ludzkiej myśli, nadal jest ogromna. 
Mimo postępującej informatyzacji i powszech-
ności nośników elektronicznych, książka 
wciąż pozostaje niezastąpiona. Obok książek 

60 lat Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Serc treścią napełnianie...
... – tak rolę bibliotek widzi ks. arcybiskup Damian Zimoń i takie 

słowa zawarł w liście gratulacyjnym z okazji jubileuszu rybnickiej 
książnicy. Równie pięknych życzeń było znacznie więcej, a okazją do ich 
złożenia – uroczystość w siedzibie przy ul. Szafranka, gdzie zebrali się 
aktualni i dawni pracownicy biblioteki oraz zaproszeni goście.

c.d. na stronie 33

Srebrny Krzyż Zasugi odbiera Irena Łaskawska.                 Zdjęcia: r

Dyrektorka PiMBP odbiera gratulacje od prezydenta 
Rybnika.

Wykonawcy „Mszy wędrującego”.
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Paradę otworzył prezydent Rybnika Adam Fudali, podkre-
ślając wyzwalający społeczną aktywność,  integracyjny charakter 
imprezy. Program oceniało jury, składające się z doświadczonych 
fachowców w swoich dziedzinach: animatorów kultury Wojciecha Bronow-
skiego i Adama Świerczynę, muzyka Marii Francuz, plastyka Marii 
Budny–Malczewskiej oraz pedagoga – polonistę Tadeusza Chrószcza. Na 
trybunie, obok jury i przedstawicieli rybnickich władz, zasiedli goście z Karwiny 
– burmistrz Antonin Petrasz i pani wiceburmistrz Gabriela Mrozkowa. 
Całość prowadził Arek Żabka z Radia 90.

Jak można się domyślić z tytułu, podwójny sukces odniosły Bogu-
szowice i to zarówno Osiedle, zdobywcy Grand Prix, jak i Stare, które 
wyróżniono, podobnie jak Popielów i Ligotę–Ligocką Kuźnię. Autorem 
tytułowego zawołania jest dyrektor Domu Kultury w Boguszowicach Cezary 
Kaczmarczyk, którego, jak i pozostałych pracowników tej placówki, podejrze-
wamy o wydatne przyczynienie się do sukcesu. Świadczy to o dobrej współpracy 
DK z Radą Dzielnicy i umiejętności zmobilizowania lokalnej społeczności do 
wysiłku, a o to przecież chodzi. W prezentacji Boguszowic–Osiedla nawiązano 
do nie tak dawnej przeszłości lat 50., kiedy to praca w kopalniach przywiodła 
na Śląsk tysiące ludzi z całej Polski, którzy wbrew wszystkiemu tu stworzyli 
swój dom, ciężko pracując w kopalni, ale ciesząc się dziećmi i pokładając w 
nich nadzieję. I choć teraźniejszość nie jest łatwa, ci ludzie nie boja się przy-
szłości, bo są (...) spokojni, że ludzie przyjmą nas z otwartymi ramionami, tak 
jak naszych dziadków 50 lat temu. Prezentacja miała przejrzystą kompozycję z 
oczywistą myślą przewodnią i pewnie to uwiodło jurorów. Kopalni i nawiązania 
do pracy w niej nie mogło zabraknąć i w Boguszowicach–Starych, gdzie 
nad wszystkimi działaniami ludzi czuwało oko opatrzności niesione przez 
radnych. Popielów zaprezentował swoją historię i współczesność w rytmie 
rapu wykonanego brawurowo przez przedstawiciela zgoła innej muzycznej 
tradycji, śpiewaka Mieczysława Błaszczyka. Ubiegłoroczni zwycięzcy czyli 
Ligota–Ligocka Kuźnia nawiązała do swych rolniczych tradycji, ale to dy-
namizm współczesności jest jej siłą. 

Inwencją i zaangażowaniem zadziwiały również pozostałe dzielnice: narra-
torką prezentacji Niedobczyc była siostra z zakonu norbertanek – pierwszych 
właścicielek osady, do Chwałowic zjechali zaś kosmici, którzy ze zdziwieniem 
odkrywali historię i współczesność tej dzielnicy – kult św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus, tradycje górnicze czy nieodżałowany Mośnik. Golejów pamięta o 
tradycyjnej gościnności, ale zaprosi do siebie, kiedy naprawione zostaną drogi 
po budowie kanalizacji, największym ostatnio wydarzeniu. Tłem dla opowie-
ści o historii i dniu dzisiejszym Niewiadomia była makieta szybu „Ignacy” 
zabytkowej dziś kopalni.    

Najludniejszą dzielnicę Maroko–Nowiny reprezentowały przedszkolaki, 

łapiące w sieć złotą rybkę spełniającą marzenia. Dzieci marzące o nowym 
przedszkolu, ale cieszące się też ze świetlicy środowiskowej były bohaterami 
parady Paruszowca–Piasków, siłą Śródmieścia jest nauka – od przedszkoli 
do kampusu. Kamień zaprezentował swą dzielnice od czasów kamienia łupa-
nego, przez okres prosperity, kiedy w MOSiR bywała kadra piłkarska aż do 
dnia dzisiejszego, kiedy mieszkańcy ciągle wierzą, że powstanie tu aqua park.  
Zebrzydowice krótko, ale z pomysłem pokazały jak to dawniej się w dzielnicy 
żyło, jak dzisiaj funkcjonuje współczesna rodzina z TV w roli głównej, a jak 
żyć będzie w ekologicznym środowisku, blisko przyrody. Kłokocin postawił 
na ludowe tradycje i zespół „Kogutek” oraz tradycyjne rodzinne wartości, 
Smolnioki zaś opowiedzieli jak się lubią bawić, ale gdy trzeba – potrafią  
z zapałem pracować i... wypiec np. piękny chleb wręczony przedstawicielom 
miasta. ...Tu byda żył...zapewniał przedstawiciel Rybnickiej Kuźni, przypo-
minając ważne dla dzielnicy postaci z przeszłości, ale też to, co najbardziej 
charakterystyczne dziś – nowoczesny tor speedrowerowy i czy atrakcje Klubu 
Energetyka. Mieszkańcy Orzepowic chcą na skróty do Europy, a swą historię 
i współczesność pokazali w formie kolorowej bajki, skarżąc się na zbyt krótki 
czas prezentacji. Najmłodsza rybnicka dzielnica Ochojec postawiła na młodość 
i taniec w europejskich rytmach, przekonując, że z rolniczej tradycji pozostało 
jedynie...sadzenie kwiatków w przydomowych ogródkach.

W paradzie wzięli udział młodzi i starzy, pieszo i korzystając z różnych środków 
lokomocji, przygotowano pomysłowe rekwizyty i przepiękne stroje, były śpiewy, 
tańce i recytacje, występy solo i zbiorowe, ludzi wspomagały też zwierzęta – od naj-
mniejszych czyli gołębi, poprzez kózki, kucyki aż do koni, również tych stremowa-
nych, po których w mig sprzątali pracownicy Rybnickich Służb Komunalnych.  

W sumie w korowodach wzięło udział około 1800 osób, gdyż zgodnie  
z regulaminem, dzielnica mogła wystawić ekipę maksymalnie 100–osobową. 
Wszystkie dzielnice pokazały głębokie przywiązanie do tradycji oraz świado-
mość własnej tożsamości, ale też i potrzeb współczesności oraz nadziei na 
przyszłość. Zaangażowane w prezentacje były placówki oświatowe, instytucje 
kulturalne, organizacje społeczne, przedstawiciele funkcjonujących w dzielni-
cach firm. Słowem – wszystkie stany...

Uroczyste wręczenie nagród: pucharu oraz czeków dla rad dzielnic (Grand 
Prix – 4 tys. zł, wyróżnienia po 1,5 tys. zł.) miało miejsce w czasie „Majówki pod 
lasem” w Popielowie, w urokliwym miejscu przy ul. Źródlanej.                      (r)

Zdjęcia z korowodów na okładkach

VI Korowody Dzielnic

Boguszowice 
są the best!

Przedostatnia sobota maja była dniem jak 
marzenie, w sam raz na wielką, plenerową imprezę, 
jaką są dzielnicowe korowody. W pełnym słońcu 
przez Rynek przemaszerowało 18 dzielnic, każda na 
swój sposób ilustrując hasło VI edycji dorocznych 
prezentacji – „Rybnik wczoraj, dziś i jutro”.

Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Jan Kruk w triumfalnym geście z Pucharem Prezydenta zdo-
bytym przez Boguszowice–Osiedle, obok radna Lidia Rosół, przewodniczący RD Mariusz Wiśniewski,  
oraz prezydent Adam Fudali, wiceprezydent Ewa Ryszka i przewodniczący RM Michał Śmigielski.

Dyplomy za uczestnictwo w korowodach otrzymali samorządowcy ze wszystkich dzielnic. 
Zdjęcia: r

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



W ubiegłym roku witaliśmy maj z Unią Europejską, a festyny organizowane 
w dzielnicach nawiązywały do tego historycznego wydarzenia. Tym razem na majowe 
pikniki do naszego miasta przyjechali znani artyści, rozśpiewane klauny, a nawet 
drużyna wojów piastowskich.

Majowo, festynowo

„Jambo Africa”

Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik” oraz majoretki z DK w Niedobczycach na 
świątecznym festynie.

O. Terencjan i Maciej Matuszek – szczę-
śliwy posiadacz „cegiełki”, dzięki której 
pojedzie do Irlandii.

Gwiazda na festynie czyli Halina Frąckowiak 
na Smolnej.Pasowanie na Smolnioka.
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Park im. Henryka Czempiela w Nie-
dobczycach przez cały prawie maj tętnił 
festynowym życiem. Tu miała miejsce arty-
styczna część dzielnicowych obchodów Święta 
Konstytucji 3 Maja, którą wypełniły występy 
dziecięcych zespołów muzycznych i tanecznych 

z miejscowego Domu Kultury oraz gości.
Kolejnym trzydniowym maratonem w nie-

dobczyckim parku był VI Międzynarodowy 
Integracyjny Piknik Muzyczny, impreza 
realizowana przez Dom Kultury z finanso-
wym wsparciem Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 
oraz Międzynarodowego 
Funduszu Wyszehradzkie-
go. Fundusz ten wspomaga 
wspólne przedsięwzięcia 
z udziałem partnerów z Pol-
ski, Węgier, Czech i Słowacji, 
mające na celu zbliżenie 
społeczeństw tych krajów, 
w tym przypadku – na niwie 
kulturalnej. Obok zespo-
łów reprezentujących kraje 
„Grupy Wyszehradzkiej” 
–  MOD „Rybnik” z mażo-
retkami, „Hajer Kapeli”, 
dechowki „Rybniczanka”, 
„The Silver Cadillac” z Wro-
cławia, zespołów „Gronicki” 
z Podhala oraz „Music Eger” 
z Węgier, grupy „Karvinski 
Jazzowy Band” z Czech 
i zespołu country „Grunt” 
z Nitry na Słowacji – na pik-
niku wystąpili też egzotyczni 
goście z Kamerunu, Konga, 
Gwinei i Ghany tworzą-
cy zespół „Jambo Africa” 
oraz „Banda Virtual” czyli 
muzycy z Kuby, Porto Rico, 
Kolumbii i Dominikany, 
a także Ricco z Kuby z pol-
skimi przyjaciółmi. 

B y  p o r o z m a w i a ć 
o możliwościach posze-
rzenia współpracy w ra-
mach „Grupy Wyszehradz-

kiej” przedstawiciele rybnickiego samorządu 
z prezydentem Adamem Fudalim spotkali 
się w Niedobczycach z delegacją z Karwiny, 
której przewodniczyła wiceburmistrz Gabriela 
Mrozkowa oraz burmistrzem węgierskiego 
miasta Bogacz Sandorem Verhockim. Impre-
zę „wizytował” też dyrektor generalny Między-
narodowego Funduszu Wyszehradzkiego An-
drzej Jagodziński, z którym przedstawiciele 
rybnickich placówek kulturalnych rozmawiali 
o innych możliwościach wykorzystania fundu-
szu. Dzięki m.in. piknikowi w Niedobczycach, 
w Rybniku za pojęciem integracja kryje się 
dobra muzyka i zabawa...

•••
W dzielnicy Smolna tradycyjny, połą-

czony z odpustem, festyn organizowany 
jest przez Radę Dzielnicy w dniu patrona 
parafii św. Józefa Robotnika. Spotkanie 
Smolnioków odbyło się już po raz XVII 
i również tym razem było okazją do finanso-
wego wsparcia letniego wyjazdu w góry dzieci 
z mniej zamożnych rodzin, organizowanego 
przez ojców franciszkanów. Rozprowadzane 
„cegiełki” na ten cel są jednocześnie losami, 
wśród których losuje się atrakcyjną nagrodę 
w postaci wycieczki – pielgrzymki. Szczęśliw-
cem, który w tym roku podąży śladami św. 
Patryka do Irlandii został Maciej Matuszek 
ze Smolnej. Cały dochód z festynu (cegiełki, 
loteria, sprzedaż kołocza) tj. ok. 6 tys zł, zo-
stanie przeznaczony na sfinansowanie wakacji 
na Mazurach grupy ok. 40 dzieci ze Smolnej 
z rodzin wymagających wsparcia. Organizato-
rzy wyjazdu, ojcowie franciszkanie, apelują 
o dodatkowe wsparcie tej inicjatywy przez 
ludzi dobrej woli – wystarczy skontaktować 
się z parafią.

Przed licznie zgromadzoną publicznością 
na festynowej scence wystąpiły zespoły „Ar-
tycha”, Magnes”, „Przygoda”, grupa taneczna 
„Marengo”, kabaret „To Nie My”, zaś gwiazdą 
wieczoru była Halina Frąckowiak. Trochę 
szkoda, że lubiana piosenkarka musiała walczyć 
z technicznymi warunkami, a publiczność nie 
w pełni odebrała walory jej występu...    

Festyn był również okazją do przyjęcia do 
grona Smolnioków mieszkańców dwu bloków 
i kilku domków jednorodzinnych przy ul. Grun-
waldzkiej, którzy ze względu na przynależność 



• godz.15.00 – koncert laureatów XXIII Festi-
walu Piosenki Dziecięcej im.T. Paprotnego,

• godz. 15.30 – koncert laureatów VI Festiwa-
lu Młodych Talentów im. J. Jeszki,

• godz.16.00 – pojedynek laureatów ogól-
nopolskiego Turnieju Tańca Break Dance 
w Rybniku,

• godz.16.30 – bajka o Smoku Cudaczku Wy-
śmiewaczku i Marysi Okropnisi,

• godz.17.15 – koncert uczniów Szkoły Mu-
zycznej „Yamaha” z Rybnika,

• godz.17.45 – spektakl „Wielkie kłopoty 
małych wiewiórek”,

• godz.18.30 – koncert finalistów „Szkolnego 
Idola” 2004 i 2005,

• godz.19.30 – koncert Żorskiej Orkiestry 
Rozrywkowej pod dyrekcją Lothara Dziwoki 
z udziałem Marzeny Korzonek i Kuby 
Badacha.
Ponadto gry i zabawy z dziećmi, występy 

szczudlarzy, dmuchane zamki – zjeżdżal-
nie, malowanie twarzy i inne atrakcje.

Dzień Dziecka „Dorośli Dzieciom” 
Rybnik – Rynek, niedziela 5 czerwca

Nad Zalewem drużyna Wojów Piastowskich Jantar rozbiła średniowieczną osadę. Chwałowiczanie bawili się na „Wielkiej Majówce”,...

... na której pojawili się również rozśpiewani klauni.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 25

Noc Świętojańska
25 czerwca

MOSiR w Rybniku–Kamieniu
• godz. 14.30 – koncert zespołu wokalno–

–instrumentalnego „Sound Sabotage”;
• godz. 16.00 występ Małego Teatru Tańca 

TZR;
• godz. 17.00 pokazy rakiet kosmicznych 

Górnośląskiego Klubu Modelarstwa Ko-
smicznego i Lotniczego;

•  g o d z .  1 7 . 3 0  k o n c e r t  z e s p o ł u 
„Carrantuohill”;

•godz. 19.00 koncert zespołu Patrycja Wajs 
& Power Dance;

• godz. 21.00 koncert Kasi Kowalskiej 
z zespołem;

• godz. 22.30 pokaz sztucznych ogni. Po-
nadto odbędą się rozgrywki sportowe oraz 
konkurs na najpiękniejszy wianek.

Organizatorzy: UM Rybnika, MOSiR, RCK.

Tu żyję – tu mieszkam...
...to hasło spotkania mieszkańców dzielnicy Maroko–Nowiny, jakie organizuje 

dla nich i wszystkich chętnych gości Rada Dzielnicy. Festyn pod honorowym patro-
natem prezydenta Rybnika odbędzie się w sobotę 4 czerwca na boisku przy Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych nr 3 przy ul Orzepowickiej.

Zabawa zacznie się już o 10.00 rano i potrwa do późnych godzin wieczornych, a w programie m.in.
turnieje sportowe, występy przedszkolaków oraz zespołów z MDK, loteria fantowa, mini–wesołe 
miasteczko, bezpłatne badania i konsultacje medyczne i wiele innych atrakcji, zaś gwiazdą wieczoru 
będzie Andrzej Cierniewski, który wystapi o godz. 18.00. 

do franciszkańskiej parafii św. Józefa, zabie-
gali o przyłączenie terytorialnie do dzielnicy 
Smolna. Nim taki zapis zostanie umieszczony 
w statucie dzielnicy, reprezentujący tę grupę 
Jerzy Nowak został symbolicznie pasowany 
na Smolnioka, a aktu tego dokonał prezydent 
Adam Fudali. Natomiast przewodniczący 
Rady Miasta Michał Śmigielski wręczył 
puchary zwycięzcom „okołofestynowych” tur-
niejów skata i darta.

•••
Za sprawą Fundacji Elektrowni Ryb-

nik nad Zalewem, na terenie Klubu 
Energetyka powstała miniosada z czasów 
Średniowiecza. Drużyna Wojów Pia-
stowskich Jantar z Poznania, która jest 
bractwem pielęgnującym kulturę z czasów 
Mieszka I i Bolesława Chrobrego, zabrała 
niestety niezbyt liczną grupę rybniczan, 
w podróż do przeszłości. Każdy z bliska mógł 
przyjrzeć się walkom rycerzy i obejrzeć po-
kazy średniowiecznych rzemiosł. Strzelano 
z łuku, rzucano toporem, walczono też 
na miecze. Prezentowano broń, pancerze 
i hełmy, naczynia, ozdoby i stroje, a wokół 
słychać było średniowieczny śpiew i mu-
zykę. Tak upłynął pierwszy dzień festynu, 
szkoda tylko, że tak mało osób wybrało się 

w podróż  w czas ie . 
M o ż e  o d s t r a s z y ł a 
pogoda? Natomiast 
3 maja nad Zalewem 
pojawiły s ię dalma-
tyńczyki i Pan Yapa, a 
najwięcej atrakcji przy-
gotowano dla dzieci. 

•••
W Chwałowicach, 

gdzie 1 maja Dom 
Kul tury  wspó ln ie 
z Radą Dzielnicy zor-
ganizowały „Wielką 
majówkę”, każdy zna-
lazł coś dla siebie. Dla 
najmłodszych wystąpili 
rozśpiewani klauni ze 
specjalnym programem „Klaunolandia”, 
zorganizowano konkursy, bawiono się na 
karuzeli i dmuchanej zjeżdżalni. Stoiska 
gastronomiczne serwowały „małe co nieco”, 
a na scenie w parku zagrały i zaśpiewały 
zespoły z DK, grupy „Barbados” i „A Due”. 

W Chwałowicach bawiło się sporo mieszkań-
ców, których nie odstraszył nawet deszcz, 
który dał się we znaki na szczęście jedynie 
na początku festynu. 

Teksty i zdjęcia: r, (S)



Jak przystało na obchodzony już po raz siódmy Dzień 
Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, na 
festynie z tej okazji podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej 
1 i 2, Specjalnego Zespołu Szkolno –  Przedszkolnego czyli 
„Szkoły Życia” oraz Zespołu Szkół nr 7,  zaprezentowali się 
godnie, ale... i z poczuciem humoru.

Nim jednak rozpoczęła się festynowa zabawa, w kościele ojców misjonarzy 
odprawiono mszę św. celebrowaną przez ks. dziekana Huberta Wieczorke 
proboszcza z parafii NSPJ w Niedobczycach i ks. Józefa Bzika. W wygło-
szonej homilii proboszcz parafii Królowej Apostołów mówił o godności 
jako poczuciu własnej wartości i szacunku do samego siebie. — Jeżeli bę-
dziemy szanować siebie, przyjdzie nam łatwiej szanować innych ... Ostatnie 
lata dowodzą, że w naszym mieście stosunek do ludzi niepełnosprawnych,  
w tym upośledzonych umysłowo, jest zdecydowanie bardziej pozytywny. 
I to w sytuacji, kiedy osoby takie, poprzez coraz szersze uczestniczenie  
w życiu społecznym, są bardziej widoczne. Potwierdza się zatem prawda, że 
by zrozumieć jakieś zjawisko, trzeba je lepiej poznać...

Organizatorzy uroczystości czyli członkowie rybnickiego koła Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz wspoma-
gający ich pracownicy WTZ zadbali o dobrą zabawę, humory, poczęstunek  
i apetyty, a więc o wszystko... oprócz pogody. Jednak mimo chłodu i siąpiące-
go kapuśniaczku, teren za WTZ przy ul. Kościuszki był pełen gwaru. Nie za-
wiedli też goście: wiceprezydent Ewa Ryszka, kilku radnych, przedstawiciele 

zaprzyjaź-
n i o n y c h 
z  W T Z , 
„Szkołą Ży-
cia” i ZS nr 7  

placówek, sponsorów i osoby wspomagające działania integracyjne. Wszyst-
kich przywitał i za wsparcie podziękował przewodniczący rybnickiego koła 
Stowarzyszenia... Jan Motyka. Zwracając się do „beneficjentów” Dnia 
Godności... kierownik WTZ 1 Danuta Reclik powiedziała: — Macie 
talenty, których nie mają inni, powinniście być z siebie dumni... I talenty  
te zaprezentowali – grupa wokalna oraz zespół taneczny„Nadzieja” z WTZ 1  
z wiązanką tańców śląskich, uzdolnieni muzycznie warsztatowicze Hania 
Tarabura, Maciek Jezierski i Justyna Liszkowska, uczniowie SZS–P  
z bajką „Koziołeczek”, grupa taneczna „Elfy” z Internatu Specjalnego 
Ośrodka Szkolno–Wychowawczego i zespół „Dzwoneczki” grający na me-
talofonach, a utalentowani plastycznie wystawili swoje wyroby na kiermaszu. 
A ponieważ impreza była integracyjna, wystąpiła również „Przygoda” oraz 
reprezentujące Gimnazjum nr 15 grupa taneczna „Klub Kibica”, zespół „Za-
kręcone” i zespół teatralny „Bajka”, a także popularny aktor Józef Polok, który 

nigdy nie daje się prosić, by 
wystąpić przed niepełno-
sprawną widownią. 

Organizację obchodów 
Dnia Godności... wspar-
ło przyznaniem „gran-
tu” miasto i  sponsorzy,  
a rodzice warsztatowiczów 
poprzez sprzedaż pysznych 
wypieków wzbogaciło  
o trochę grosza kasę WTZ.

(r)

W auli II Liceum Ogólnokształcącego wystąpili wychowankowie kilkunastu 
placówek z Rybnika, Raciborza, Wodzisławia, Żor, Leszczyn, Jastrzębia, 
Wodzisławia i Rud. Nasze miasto reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół 
Zawodowych Specjalnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowaw-
czego – Internatu, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej oraz Specjalnego 
Zespołu Szkolno–Przedszkolnego. Podczas przeglądu, na którym pano-
wała prawdziwie rodzinna atmosfera, gorąco oklaskiwano zarówno występy 
wokalne, muzyczne, jak i taneczne, a prezentowano tańce ludowe i nowo-
czesne, piosenki o Śląsku i występy „na góralską nutę”, grano na dzwonkach, 
zachęcano do górskich wypraw z piosenką, a publiczność przypomniała sobie 
historię J. Brzechwy, o tym „...jak posłał kozioł koziołeczka ...”. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali dyplomy, a laureatami przeglądu w kategorii taniec ludowy 
zostali tancerze z Zespołu Szkół Specjalnych z Raciborza. Pozostałe 
laury trafiły do rybniczan. W dwóch kategoriach: taniec współczesny i zespół 
wokalny, bezkonkurencyjni okazali się wychowankowie Internatu SOS–W. 
Nie przyznano pierwszego miejsca w kategorii instrumentalnej, a dwa drugie 
trafiły również do podopiecznych Internatu SOS–W i Szkoły Zawodowej 
Specjalnej z Rybnika. Młodym artystom gratulujemy!                            (S)

Do zabawy zachęcali Piotruś i Wojtek z WTZ 2.                                                

Wolontariuszom Leonowi Ryszce i Ewie Barskiej prowadzącym 
zespół „Nadzieja” oraz Edycie Matuszek za artystyczną pracę  
z dziećmi niepełnosprawnymi podziękowali Danuta Reclik i Rafał 
Wajner kierujący WTZ.

Bajka  o  „Koz io łeczku”  
w wykonaniu dzieci ze „Szkoły 
Życia”.                  Zdjęcia: r

W poczuciu godności...

Najlepszym zespołem wokalnym okazały się rozśpiewane dziewczęta z Internatu SOS–W.
Zdj.: s

Przegląd z talentami
Już po raz XI w Rybniku odbył się Przegląd Działalności 

Artystycznej Placówek Specjalnych, który potwierdził, 
że każdy z nas posiada talenty, trzeba tylko je odkryć  
i umiejętnie zaprezentować. 
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Najpierw był pomysł, z którego powstał film 
„Jak przed wojną” – opowiedziane gwarą pery-
petie bezrobotnych górników, zarabiających na 
życie zbieraniem złomu. — Film poświęciliśmy 
kop. „Dębieńsko”, która nie wiadomo dlaczego 
została zlikwidowana. Zamordowana ... — mówi 
debiutujący w roli filmowca – reżyser, autor 
scenariusza i muzyki oraz odtwórca jednej  
z głównych ról Eugeniusz Kluczniok. — Na-
kręciłem ten film, bo wiedziałem, że nikt inny tego 
nie zrobi. — To nie żadne „krzywe zwierciadło”,  
to realia życia — dodaje  grający w filmie Grze-
gorz Stasiak. Premiera „Jak przed wojną” odby-
ła się w DK Chwałowice, podczas ubiegłoroczne-
go Rybnickiego Przeglądu Filmu Niezależnego, 
którego gościem specjalnym był K. Kutz. Film 
tak mu się spodobał, że zaprosił chwałowickich 
filmowców do udziału w programie „Niedziela  
z ... Kazimierzem Kutzem”, emitowanym  
1 maja w TVP Kultura. Chciał, by opowiedzieli  
o sobie i zaprezentowali film szerszej publiczno-
ści. — Wybrałem ten film, bo kiedy obejrzałem go  
w Chwałowicach, byłem zdumiony, że w ludziach 
drzemie taka energia, która pozwala im natych-
miast reagować i opowiadać o swoim losie — mó-
wił w TVP Kultura K. Kutz. — To niespodzianka 
tego wieczoru – bardzo wesoła ballada o bardzo 
smutnych sprawach. Nikt do tej pory nie nakręcił 
filmu o obecnym życiu ludzi, od których odwrócił 
się los, państwo, a może i sam Pan Bóg. 

Rozmowę poprowadziła popularna prezen-
terka Grażyna Torbicka, a wzięli w niej udział 
wspomniani już E. Kluczniok i G. Stasiak 
oraz autor zdjęć i montażu „Jak przed wojną”,  
a jednocześnie szef Klubu Filmu Niezależnego  
Mirosław Ropiak, a także 
Michał Wojaczek, dyrektor 
DK Chwałowice – kolebki 
rybnickich filmowców ama-
torów. Kutz chwalił zaanga-
żowanie całej społeczności 
w powstanie filmu, pytał też 
o pozyskiwanie funduszy na 
powstające w Rybniku pro-
dukcje, o filmowe inspiracje 
oraz działalność KFN: 

— Rocznie powstają dwa 
filmy fabularne, ponadto pro-

gramy telewizyjne dla rybnickiej telewizji kablowej  
i teledyski dla lokalnych grup muzycznych — wyliczał  
M. Ropiak. Wspomniano też o miejskich dotacjach 
na działalność DK, bo jak mówił M. Wojaczek, pla-
cówka wspiera nie tylko poczynania filmowców, ale 
jet też miejscem działania innych kół zainteresowań. 
— Obserwuję powstawanie filmów z trochę innej 
strony i widzę ogromną pasję tworzenia — mówił 
M. Wojaczek. — Kiedy klub organizuje castingi do 
nowych filmów, pojawia się 200, 300 osób. Poprzedza-
jąca projekcję filmu ponad 20 minutowa rozmowa, 
dotyczyła też dzisiejszego Śląska i sytuacji rodzin 
górniczych: — Skoro powstają takie filmy, w których 
nie ma „skamlenia”, a jest fantastyczne pogodzenie się 
z losem, bez względu na to jaki on jest, wciąż pozostaje 
nadzieja, że Śląsk wygra bitwę o lepszy los — mówił  
K. Kutz. — Kapitalizm wyrobił w Ślązakach niebywałą 
siłę przetrwania, oni się nie poddają, dzięki czemu są 
tacy, jacy są, a Śląsk jest prezentem dla Polski. Myślę, 
że wygarbowane europejskim kapitalizmem gnaty 
Ślązaków, szybciej niż się przypuszcza, doprowadzą 
ich do lepszych czasów. 

Pobyt w TVP Kultura wywarł spore wrażenie na 
rybnickiej ekipie: — To dla nas ogromne wyróżnie-
nie. W telewizji byliśmy gościem specjalnym — mówi  
M. Wojaczek. — Wszyscy byli bardzo serdeczni  
i ciepli, nie odczuwało się żadnego dystansu. Poza tym 
to spora reklama dla miasta, no i poznałem... Grażynę  
Torbicką — dodaje Mirek Ropiak. Natomiast 
widzowie wyrobili sobie własne zdanie na temat 
filmu zrealizowanego przez KFN. Rozpoczyna go 
scena z udziałem dwójki staruszków, którzy wi-
dząc bezrobotnych wiozących na rowerach worki  
z uzbieranym węglem i złomem, komentują „... patrz, jak 
przed wojną”.                                                         (S)

• 6 czerwca – „Vera Drake”, prod. Anglia/N. Zelandia, reż. Mike 
Leigh – wybitny twórca filmu społecznego. W roli gł. Imelda Staun-
ton (kreacja!).

• 13 czerwca – „Za wszelką cenę”, prod. USA, Oscar dla filmu 
– 2005–05, reż. Clint Eastwood (Oscar), wyk. Hilary Swank (Oscar) 
i Clint Eastwood.

• 20 czerwca – „Lawendowe wzgórze”, prod. angielskiej, reż. Charles 
Dance. Historia 2 sióstr i młodzieńca, który ukradł ich serca.

• 27 czerwca – „Melinda, Melinda”, prod. USA, reż. i scen. Woody 
Allen. Dwie równoległe opowieści – tragiczna i komiczna.

Wszystkie seanse w Kinie Premierowym RCK, godz.  19.30
• 10 czerwca, godz. 8.15 i 11.15 – Zakończenie I roku Małej Aka-

demii Filmowej, temat: „Krzywe zwierciadło kina”, wykładowca: 
Stanisław Janicki (reż.)

W lipcu i sierpniu – p r z e r w a

Czerwiec w DKF „Ekran”

Nie każdy zostaje „gościem wieczoru” samego Kazimierza Kutza. Co więcej, 
nie każdy jest zapraszany do programu reżyserowanego przez Laco Adamika 
i prowadzonego przez Grażynę Torbicką. I wreszcie, nie każdy może pokazać swój 
amatorski film w nowym, ogólnopolskim programie TVP Kultura. Ta sztuka udała  
się członkom Klubu Filmu Niezależnego, który działa w DK Chwałowice.

Nasi w „kulturze”

„Nasi” w TVP Kultura, czyli zatrzy-
mane w kadrze... Pobyt w Warszawie 
utrwalono jeszcze na „starej” kame-
rze. Kiedy filmowcy zrealizują nowy 
film, nową kamerą, o pozyskanie 
której zabiegają? 

Zdjęcia: arch. KFN.  
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Autorki z iście przysłowiowym paryskim wdzię-
kiem potraktowały niewdzięczny temat śmierci, 

a dzięki popisom aktor-
skim Joanny Żółkowskiej, 
Krystyny Tkacz, a przede 
wszystkim Magdaleny 
Zawadzkiej, która zachwy-
ciła nie tylko komediowym 
zacięciem, ale i wspaniałą 
formą fizyczną, publiczność 
niemal uwierzyła... jak do-
brze być wdową.

Przedstawioną w kwietniowej 
„GR” pierwszą część Prezenta-
cji...uzupełniały propozycje dla 
najmłodszych czyli animowany 
francuski film „Niewidzialne 
dziecko”, a dla nieco starszych  
występ francuskiego zespo-
łu rockowego „Mell”oraz 

DJ w dyskotece „Żądło”. 
W restauracji natomiast 

można było skoszto-
wać kuchni francuskiej, 
z muzyką akordeonową 
duetu Jarosława Je-
żewskiego i Francisz-
ka Prusa. Amatorzy 
francuskiego kina mieli 
zaś okazję obejrzeć filmy 
z lubianą u nas Audrey 

Tautou.  
W podróż multime-

dialną do Lotaryngii, 
krainy  w północ-

no–wschodniej części Francji, leżącej przy granicy 
z Niemcami, Luksemburgiem i Belgią, zabrał nie tylko 
uczniów Alliance Française, przedstawiciel stowarzysze-
nia, zajmującego się promocją tego regionu oraz miasta 
Nancy Michel Ramspacher. Podczas wykładu w języku 
francuskim, wzbogaconego prezentacją multimedialną, 
mówił o historii Nancy, jego zabytkach oraz kulturze 
i sztuce. Wspomniał też o Stanisławie Leszczyńskim, 
któremu w XVIII w. Ludwik XV przyznał Nancy i księ-
stwo Lotaryngii, a który przyczynił się do znacznego 
rozwoju miasta. Z okresu St. Leszczyńskiego pochodzi 
m.in. Plac Royale z pomnikiem króla, katedra i kościoły... 
M. Ramspacher mówił też o współczesnym wizerunku 
Nancy, mieście postrzeganym nie tylko jako ośrodek 
przemysłowy, ale i kulturalno – naukowy oraz o prze-
obrażeniach, jakim ulega. Warto skonsultować tę wiedzę 
z rzeczywistością, przecież wakacje tuż, tuż...

Wszystkim imprezom Prezentacji...w Galerii Sztuki 
Rybnickiego Centrum Kultury towarzyszyła wystawa 
„Historia komiksu francuskiego” pozyskana z Instytu-
tu Kultury Francuskiej w Krakowie.  Przypomnijmy, 
że głównym sponsorem Prezentacji Kultury Francu-
skiej była grupa EDF.                                          (S), (r)

Angielski i francuski znają śpiewająco. 
I to dosłownie... Potwierdza to III Festiwal 
Piosenki Europejskiej, w ramach którego 
młodzi ludzie prezentują swoje wokalne 
i lingwistyczne umiejętności. Gorzej jest 
z niemieckim, hiszpańskim czy włoskim. Nie 
wiadomo czy to wina trudnego języka, a może 
„niefestiwalowych” utworów? 

W nagrodę do Francji
Z okazji Prezentacji Kultury Francuskiej, rybnicki ośrodek Alliance 

Francaise był organizatorem trzech konkursów, w których należało wykazać 
się wiedzą o Francji, Paryżu oraz o francuskich, partnerskich miastach 
Rybnika. Ich wyniki ogłoszono na specjalnej uroczystości w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Zwyciężczynią konkursu „Paryż może być twój”, została Monika Barwińska, która 
w nagrodę pojedzie... do Paryża! Stopień trudności drugiego konkursu pod hasłem „Que 
connaissez – vous de la France” był jeszcze wyższy, gdyż na pytania trzeba było odpowiedzieć 
po francusku. Bezbłędnie zrobiła to Dorota Herman, która również pojedzie do Paryża. 

Wyjazdami do zaprzyjaźnionego z Rybnikiem Mazamet nagrodzono trzy uczestniczki, któ-
re na wszystkie pytania odpowiedziały bezbłędnie, a są to: Helena Ratajczak, Barbara, La-

sota i Iwona Bochenek. Laureatkom 
drugiego miejsca Jadwidze Szymali 
i Kindze Krzywińskiej zafundowano 
2–miesięczny kurs języka francuskiego 
w AF. Współorganizatorem konkur-
sów była „GR” oraz miejski portal 
internetowy                                  (r)

Lingwistyczne

Trzy gracje: Joanna Żółkowska, Krystyna Tkacz i Magdalena Zawadzka.
Zdjęcia: r

O Lotaryngii i Nancy opowiadał nie tylko uczniom AF Michel Ramspacher.
Zdj.: s. DJ po francusku.

„Klan wdów” – sztuka francuskich autorek Ginette Beauvais Garcin i Marie Chevalier,  która na 
scenie Teatru Ziemi Rybnickiej miała Prezentacje Kultury Francuskiej inaugurować,  ze względów 
losowych była ostatnim punktem tegorocznej edycji imprezy „Europa, Europa...”. 

Laureatki konkursu na wiedzę o miastach 
partnerskich.                                    Zdj.: r

Zdobywcy Grand Prix – Ryszarda Widota z zespołem „Barbados”.
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W organizację imprezy już po raz trzeci włą-
czyły się rybnicki ośrodek Alliance Française, 
Centrum Usług Językowych „Albion” oraz 
Dom Kultury w Chwałowicach, gdzie odbył 
się dwudniowy festiwal, zakończony koncertem 
laureatów poprowadzonym wspólnie przez 
dyrektorów tych placówek. — Festiwal ma pro-
pagować kulturę i język naszych przyjaciół — mó-
wiła Elżbieta Panieczek z Alliance Française. 
— Jesteśmy szczęśliwi, że w tej edycji imprezy, 
obok sporej grupy wykonawców angielskoję-

zycznych, wystąpiły również osoby śpiewające po 
francusku. — Widziałem przerażone twarze, łzy 
zawodu, ale i szczęścia — opowiadał o festiwa-
lowych emocjach Marcin Mazia z „Albionu”, 
a dyrektor DK Michał Wojaczek wyraził nadzie-
ję, że impreza doczeka się kolejnych edycji. 

Międzynarodowe jury – Kazimierz Niedzie-
la, Kinga Wystub, Joanna Pielińska, Gerry 
O’Neill i Jean–Pierre Darcel oceniało walory 
wokalne i językowe, dobór repertuaru i ogólny 
wyraz artystyczny 28 młodych wykonawców, któ-
rzy rywalizowali o zagraniczne obozy językowe, 
roczne i półroczne kursy języków obcych, nagrody 

książkowe oraz roczny kurs nauki gry na 
gitarze u Andrzeja Trefona. Grand Prix 
festiwalu otrzymała Ryszarda Widota 
z Raciborza, którą pamiętamy z udane-
go występu podczas ubiegłorocznego 

Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycz-
nej. Tym razem wystąpiła wspólnie z zespołem 
„Barbados”, z którym w nagrodę na początku 
grudnia pojedzie do francuskiego Mazamet. 
Dwie pierwsze nagrody festiwalu przyznano re-
prezentantom Rudy Śląskiej – Klaudii Dudzie 
i Jarosławowi Jakubcowi, a drugą – Michali-
nie Łomozik z Pszczyny. 

Pochodzący ze Szkocji Gerry O’Neill, któ-
ry oceniał występy młodych ludzi, podczas 
koncertu laureatów pojawił się na scenie, 
by wspólnie z rodzimymi muzykami dać 
koncert złożony ze znanych utworów, m.in. 
z repertuaru Franka Sinatry. 

Podsumowując festiwal jurorzy podkreślili 
potrzebę dotarcia do grupy wykonawców śpie-
wających w języku niemieckim, hiszpańskim 
i włoskim... Aż trudno uwierzyć, że „rozśpiewa-
ny” włoski nie znajduje amatorów wokalnych 
występów. 

(S)

występy

Szkocki Frank Sinatra ... czyli Gerry O’ Neill 
wystąpił wspólnie z rodzimymi muzykami.

Zdjęcia: s

Serca publiczności podbili Grecy.

Laureaci I miejsca w kategorii zespoły śpiewacze – rybnickie „Adagio”.

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

Zrobiono już pierwszy krok – do 
Boguszowic przyjechał zespół wokal-
no – taneczny „Olympos” z Katerini 
w Grecji, który podbił serca festiwalowej 
publiczności i pozostałych uczestników. 
— Być może Grecy rozsławią to miejsce 
i tę imprezę na tyle skutecznie, że inne ze-
społy zechcą do nas przyjechać, a festiwal 
zmieni się w międzynarodową imprezę 
— zastanawiał się dyrektor DK w Bogu-
szowicach Cezary Kaczmarczyk pod-
czas koncertu laureatów. — Jednak wiele 
zależy od was i tego jak będziecie się bawić. 
I publiczność oraz młodzi wykonawcy 
z różnych stron województwa „stanęli na 
wysokości zadania” i bawili się świetnie, 
przy pięknej, słonecznej pogodzie. Dzię-
ki temu pierwsza plenerowa impreza 
w mieście, która odbyła się na terenie 
„Farskiego ogrodu” w Boguszowicach 
Starych była bardzo udana, a Grecy 

z pewnością zapamiętają występy zespołów śpiewaczych, wokalno – ta-
necznych i obrzędowych z różnych stron naszego województwa – Racibo-
rza, Węgierskiej Górki, Zebrzydowic, Radlina, Tychów, Jankowic i in. 

Przesłuchania festiwalowe w ramach VI już edycji przeglądu, 
trwały dwa dni. Jurorki Wanda Bukowska, Danuta Adamczyk i 
Mirela Szutka, w kategorii zespoły obrzędowe postanowiły przyznać 

dwa pierwsze miejsca – Dziecięcemu Zespołowi Folklorystycznemu 
„Raciborzanie” oraz zespołowi obrzędowemu „Mały Haśnik” z Wę-
gierskiej Górki. Wśród zespołów śpiewaczych również dwa zasłużyły na 
najwyższe laury, a były to rybnicki „Adagio” i „Kaczoki” z GOK Ze-
brzydowice. W gronie solistów II miejsce zajęła Katarzyna Kowalczuk z 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku. W kategorii zespoły 
wokalno – taneczne, w gronie laureatów zabrakło niestety rybniczan,
 a bezkonkurencyjny okazał się Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Żywcza-
nie” z Papiernika. Wyróżnienie specjalne w tej kategorii zdobyli goście z Grecji, 
zespół „Olympos”.  Podczas koncertu laureatów najlepsi uczestnicy otrzymali 
nagrody oraz statuetki górnika z kotewką.                                                       (S)

Międzynarodowa kotewka?
Czy Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Regionalnych 

„Szykownie wele gruby” – Złota Kotewka, organizowany przez Dom 
Kultury w Boguszowicach, stanie się wkrótce międzynarodowym 
świętem folkloru? 



Podczas koncertu laureatów, który odbył się w Teatrze Ziemi Ryb-
nickiej zachwycali śpiewem, tańcem i dynamicznymi programami, 
nic dziwnego zatem, że zdobyli najwyższe laury. Ale zanim otrzymali 
wyróżnienia i gromkie oklaski, czekała ich ciężka praca i konkursowe 
zmagania – w Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku rywalizowali 
soliści, zespoły muzyczne i chóry, a w Domu Kultury w Czerwionce 
zaprezentowały się grupy taneczne i teatralne. Zdobywcy wyróżnień 
specjalnych pierwszego stopnia zakwalifikowali się do Jubileuszowego 
XXX Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych 
w Częstochowie. Awans wyśpiewali sobie również rybniczanie – zespoły 
„Zakątek”, „Dyszel Band” i „Takt” z MDK, „Fermata” z OPP „Przy-
goda” i zespół wokalny ze Śląskiego Centrum Muzycznego. Oprócz 

nich jurorzy oceniający występy muzyczne Lidia Blazel–Marszolik, 
Jerzy Michalski i Wacław Mickiewicz przyznali wyróżnienia 
specjalne również dwóm rybnickim solistkom Jagodzie Klimek 
z SP nr 11 i Lucynie Gańcorz z MDK, które jednak w Częstocho-
wie nie wystąpią z uwagi na zapis w regulaminie. Pod Jasną Górą 
zatańczy natomiast „Tańcząca Gromada” i grupa „Cieszyn” 
z „Przygody”, „Mały Teatr Tańca” z Rybnickiego Centrum Kul-
tury oraz grupa „Inspiracja II” z MDK. Zespoły te znalazły się 
w gronie 8 nagrodzonych wyróżnieniem specjalnym, przyznanym 
przez jurorki Wandę Bukowską, Elżbietę Barwicką–Pichetę 
i Elżbietę Lasocką. 

Rybnickie zespoły zdominowały też kolejną festiwalową kategorię 
– teatr, w której jurorzy Jadwiga Demczuk – Bronowska, Mariola 
Czajkowska i Piotr Adamczyk zakwalifikowali do Częstochowy 4 gru-
py, w tym 3 z naszego miasta. Swoje aktorskie umiejętności zaprezentuje 
tam Zespół teatralny „Z Nazwą” działający przy Fundacji Elektrowni 
Rybnik, „Tara – Bum” z RCK i „Domino” z MDK. 

W organizację XV już Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej zaanga-
żowały się Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce
 i Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku.                                  (S)

Festiwal młodości 
Masz talent – pochwal się nim! Ta maksyma przyświeca 

setkom utalentowanych muzycznie, wokalnie, tanecznie 
i aktorsko dzieci, a możliwość taką daje im Festiwal Kultury 
Młodzieży Szkolnej. Tegoroczna, XV już edycja, potwierdziła 
ogromną popularność regionalnego etapu imprezy, w której wzięli 
udział młodzi ludzie z Suszca, Rydułtów, Świerklan, Jankowic, 
Pieców, Pszowa, Rydułtów, Czerwionki–Leszczyn i in.  

Wśród laureatów Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej znalazły się zespoły „Przygoda” 
i „Mały Teatr Tańca” z Rybnika.                                                                   Zdjęcia: s
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Poszukująca tożsamości nastolatka Ala Ma-
kota, w rolę której wcieliła się K. Kowalczuk 
z Gimnazjum nr 6, przyniosła jej konkursowe laury 

oraz statuetkę Pegaza. — Skrzydła rosną kiedy 
widzi się, że młodzi ludzie lubią poezję, sięgają po 
ciekawe i coraz dojrzalsze teksty — podsumowała 

imprezę dyrektor MDK 
Barbara Zielińska. 

Podczas dwóch kon-
kursowych dni w MDK 
zaprezentowało się 35 
uczniów szkół podstawo-
wych i 44 najlepszych gim-
nazjalistów z całego woje-
wództwa. Prezentowali 
wiersze Gałczyńskiego 
i Tuwima, ale sięgali tak-
że po prozę m.in. „Anię 
z zielonego wzgórza”. 
Jurorzy Jadwiga Dem-
c z u k – B r o n o w s k a , 
Izabela Karwot i Andrzej 

Pierchała podkreślili wysoki poziom gimnazjal-
nych występów i trudność w wyborze laureatów, 
którymi oprócz K. Kowalczuk okazali się Adam 
Frydel z Rybarzowic, Adam Nawrocki z Ustronia 
i Kinga Hałys z Czerwionki. III miejsce zdobyła 
Malwina Klimek z rybnickiego Gimnazjum 
z Oddziałami Dwujęzycznymi (przygotowana 
przez Ewę Kaczorowską), a wyróżnienie 
w kategorii „Wywiedzione ze słowa” przyznano 
też Martynie Gonczar z Gimnazjum nr 6. 
Do występu przygotowała ją Jolanta Gorzyń-
ska, która pomogła również K. Kowalczuk 
w zdobyciu tytułu Grand Prix.  

W kategorii szkół podstawowych wśród 
laureatów zabrakło rybniczan. Do Starachowic 
na Ogólnopolski Konkurs Recytatorski pojadą 
Roger Karwiński z Będzina, Kamil Rak z Ja-
strzębia i Agnieszka Fulneczek z Krzyżanowic, 
a także wyróżniony przez członków jury Bożenę 
Paczuską, Renatę Wzorek i Tadeusza Kolo-
rza – uczeń Szkoły Podstawowej nr 32 w Rybniku 
Paweł Kapuła, przygotowany do konkursu 
przez Danutę Tkocz.

Podczas uroczystego podsumowania konkursu 
w MDK laureaci wykonali fragmenty nagrodzo-
nych utworów oraz otrzymali nagrody. Dyplomy 
wręczono również pedagogom, którzy przygoto-
wali uczniów do występów.                              (S)

Laureaci V Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego, wspólnie ze zdobywczynią Grand 
Prix i statuetki Pegaza Katarzyną Kowalczuk.                                                         Zdj.: s

Rybniczanka z Pegazem
Po raz pierwszy w pięcioletniej historii imprezy tytuł Grand 

Prix Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego zdobyła 
uczennica rybnickiej szkoły. Próbkę swoich umiejętności 
Katarzyna Kowalczuk zaprezentowała w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Rybniku. 



„Kurtyny” dla Rybnika
Bielsko poznało nowe, mniej znane oblicze Rybnika. Poznało 

i pozazdrościło... Na XV Bielskich Spotkaniach Teatralnych, w gronie 
9 finalistów – zespołów z całej Polski, były aż 3 rybnickie teatry. Co więcej, 
wszystkie znalazły się na festiwalowym podium.

Spektakl „Wołanie” Młodzieżowego Zespołu Teatralnego „Tara–Bum”, pod 
kierunkiem Izabeli Karwot, działającego przy Rybnickim Centrum Kultury, 
zdobył I miejsce i „Złotą Kurtynę” (o premierze pisaliśmy w marcowej „GR”). 
Na laury zasłużył również inny teatr prowadzony przez I. Karwot – Teatr Godzina 
Później, działający od prawie trzech lat przy Domu Kultury w Boguszowicach. 
Utrzymany w konwencji absurdu spektakl „Czarny kwadrat” zdobył w Bielsku 
„Brązową kurtynę” (czytaj też w grudniowym numerze „GR”). Sukces Rybnika nie 
byłyby pełny, gdyby nie „Srebrna Kurtyna”, która przypadła ... czterem nudzącym 
się nastolatkom ze spektaklu „Nuda” Teatru „Z Nazwą” Fundacji Elektrowni 
Rybnik, prowadzonego przez Jadwigę Demczuk–Bronowską. (O spektaklu pi-
saliśmy w lutowym numerze „GR”). 

Warto podkreślić, że aktorzy rybnickich teatrów amatorskich odnoszą też in-
dywidualne sukcesy. Dorota Patas z „Tara – Bum” i Beata Kabzińska z Teatru 
„Z Nazwą” awansowały najpierw do rejonowego, a następnie wojewódzkiego etapu 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się w Bielsku–Białej. 
D. Patas, która w kategorii Wywiedzione ze słowa zaprezentowała utwór „Stara 
kobieta wysiaduje” T. Różewicza, otrzymała wyróżnienie z nominacją do udziału 
w ogólnopolskim finale, który pod koniec maja odbędzie się w Słupsku, a oceniać go 
będą rektorzy trzech wyższych szkół teatralnych. Tytuł laureata w finale konkursu 
gwarantuje zdanie części praktycznej egzaminu wstępnego na uczelnie o tym profilu. 
W Bielsku Beata Kabzińska zajęła II miejsce. 

Młodzi ludzie próbują też swych sił w filmie. Tomasz Koźlik i Barbara Morgała 
z „Tara – Bum” wzięli udział w castingu do filmu „Szatan z VII klasy”. Nie wiadomo 
czy pojawią się na ekranie, ale z pewnością czas spędzony w rybnickich teatrach 
amatorskich nie jest dla młodych ludzi czasem straconym. 

(S)    

To właśnie o tej 
imprezie jurorzy 
powiedzieli: sprzy-
ja owocnej pracy 

artystycznej i tworzy atmosferę umożliwia-
jącą wymianę myśli i doświadczeń. W trzy-
dniowym przeglądzie wzięły udział mniej 
lub bardziej utytułowane zespoły m.in. 
z Warszawy, Łodzi, Katowic, Goleniowa, 

Krakowa, Raci-
borza i Rybnika: 
— Wyrosły one 
z nurtu alterna-
tywnego — oce-
nia grupy te-
atralne dyrektor 
artystyczny fe-
stiwalu Marian 

Bednarek. — To teatr młody, po-
szukujący w materii nowej drama-
turgii, klasycznej pantomimy, pla-
styki, współczesnego tańca, ruchu 
i słowa poetyckiego... W swoich 

spektaklach aktorzy podróżują po czyśćcu, poszukują 
tożsamości, zastanawiają się nad sensem ludzkiej 
egzystencji i konsekwencjami klonowania. Jurorzy 
– krytycy oraz aktorzy i reżyserzy teatralni – Ewa 
Wójciak, Tomasz Rodowicz, Jacek Zembrzuski 
i Krzysztof Sielicki, postanowili przyznać dwie 
równorzędne pierwsze nagrody – jedną otrzymał 
istniejący od 12 lat teatr „Tetraedr” z Raciborza, 

doceniony za spektakl „What a bloody story”. Drugą 
– Teatr Realistyczny ze Skierniewic, nagrodzony za 
spektakl „Tosamość”, który zdobył laury również na 
festiwalu w Gdańsku. 

W przeglądzie wzięły udział trzy zespoły z Rybnika 
– Teatr Godzina Później z DK Boguszowice ze sztuką 
„Czarny kwadrat”, Teatr „Z Nazwą” z przedstawie-
niem „Nuda” oraz powstały w ub. roku Teatr Tańca 
„Navras”, który zadebiutował spektaklem „Przy sto-
le” – opowieścią o życiu naznaczonym wspomnieniami 
niezbyt szczęśliwego dzieciństwa. Spektakl wyreżyse-
rowany przez Artura Stelmaczonka i Dominikę 
Sztukę, zdaniem jurorów zasłużył na festiwalowe 
wyróżnienie za pracę zespołową i czytelne przekazanie 
tańcem treści teatralnej. Pozostałe wyróżnienia trafiły 
do Teatru „Uhuru” z Gryfina, Teatru „Zmyslovi” 
z Katowic oraz Jerzego Dębiny z Raciborza, za 
monodram „Klucz jest w blasku słońca”. J. Dębinę 
doceniono już podczas ubiegłorocznego Ogólnopol-
skiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku. 
Wówczas piosenki z jego tekstami zaśpiewała jedna 
z laureatek OFPY Ryszarda Widota. 

VII Festiwal Sztuki Teatralnej wzbogaciły kon-
certy muzyczne, wystawy i dyskusje o spektaklach. 
Wystąpili też goście: Teatr „Tanto” z Wiednia i Te-
atr Sztuki Mariana Bednarka, a imprezę zakończył 
„Trans–Atlantyk” Teatru Provisorium. 

Dyrektorem festiwalu był Stanisław Wójtowicz, 
a w organizację imprezy włączyła się Fundacja 
Elektrowni „Rybnik”. „Złotym Sponsorem” była 
Elektrownia „Rybnik” SA.                                (S)

Na festiwalowej scenie 

Laureaci festiwalu: 
Teatr Realistyczny 
ze Skierniewic...
i teatr „Tetraedr” 
z Raciborza.

Zdjęcia: s. 

14 konkursowych spektakli z całej 
Polski, różnorodność stylów, tematyki 
i ekspresji – VII edycja Festiwalu Sztuki 
Teatralnej, który odbył się w Klubie 
Energetyka, przeszła do historii. 

Samba w „Mimozie”
W zapowiadającej ten koncert naszej notce 

zatytułowanej „Jazzowa uczta” nie było nic, 
a nic przesady. 

Mieszkająca od kilkunastu lat w Chicago znakomita 
wokalistka jazzowa Grażyna Auguścik tym razem 
przywiozła do kraju Brazylijczyka Paulinho Garcia, 
który w Stanach Zjednoczonych przebywa jeszcze dłużej. 
Ich wspólne koncerty w Polsce były wielkim sukcesem, 
a sukcesem Rybnickiego Stowarzyszenia Muzycznego 
Jazz Club „Mimoza” było ściągnięcie tak gorących 
nazwisk do Niedobczyc. Ich wspólne samby wprawiły 
licznych słuchaczy w nastrój, jakiego nie powstydziłoby 
się Rio. Ale w programie nie zabrakło też jazzowej wersji 
polskiej melodii ludowej śpiewanej przez Paulinho po 
polsku i jazzowych standardów. Czekamy na kolejne 
muzyczne wydarzenia...

(r)  
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Tradycyjne potrawy kuchni węgierskiej, czeskiej, 
słowackiej i polskiej przygotowywano w Zespole 
Szkół Ekonomiczno – Usługowych, a kulinarne 
umiejętności młodych ludzi z tych krajów oceniali 
m.in. konsul generalny Republiki Czeskiej Josef 
Byrtus i konsul generalny Republiki Węgierskiej 
Zoltan Nagyivanyi oraz prezydent Adam Fudali. 
Apetyty dopisywały... Wszystkie grupy przygotowały 
nie tylko swoje popisowe potrawy, ale też pokazały 
jak dekorować stoły. Kulinarne prezentacje uzupeł-
nił występ zespołu „Przygoda”, który zaprezentował 

tradycyjne tańce i pieśni śląskie.
Ze szkołami z Czech i Słowacji 

rybnicki „Ekonomik” współpracuje 
już od kilku lat, natomiast w tym 
roku partnerem zostali Węgrzy 
z miejscowości Kamut, niedaleko granicy rumuń-
skiej. Dlatego też węgierscy goście zwiedzili nasze 
miasto, a wspólnie z innymi uczestnikami pojechali 
do Pszczyny. Międzynarodowe kulinarne spotka-
nie mogło dojść do skutku dzięki pomocy miasta 
i wielu sponsorów, przy zaangażowaniu nauczycieli 

i uczniów ZSE–U, a pomysłodawcami byli nauczy-
ciele przedmiotów zawodowych Beata Wojtasik 
i Zyta Zyman oraz anglista Wojciech Wilkoń, 
którzy serdeczne dziękują wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób pomogli w organizacji imprezy. 

(S)

Z techniką na ty
10 trzyosobowych drużyn z gimnazjów Rybnika, Radlina 

i Czerwionki–Leszczyn wzięło udział w I edycji konkursu wiedzy technicznej 
„Przygoda z techniką”. Do rozwiązania mieli test zawierający pytania 
z informatyki, mechaniki, elektroniki i elektryki.

Celem konkursu, który odbył się w Zespole Szkół Mechaniczno–Elektrycz-
nych, jest rozwijanie wśród gimnazjalistów zainteresowania wiedzą techniczną oraz 
zachęcenie ich do dalszego kształcenia się w szkole o profilu technicznym. Dlatego też 
uczestnicy konkursu nie tylko rozwiązywali test, ale znaleźli też czas na „wycieczkę” po 
ZSM–E. Gimnazjaliści z zainteresowaniem obserwowali zajęcia prowadzone w pra-
cowniach elektrycznej, elektronicznej, informatycznej i sterowników programowanych 
komputerowo. Zajrzeli też do szkolnej biblioteki oraz szkolnej serwerowni. 

Konkurs, któremu patronowali prezydent Rybnika oraz gliwicki oddział Stowarzy-
szenie Elektryków Polskich, zakończył się zwycięstwem Jana Wróblewskiego z G nr 1 
w Rybniku (na zdj.). W nagrodę najlepszy młody technik otrzymał cyfrowy aparat fo-

tograficzny. Natomiast w kategorii drużynowej 
zwyciężył zespół z G nr 1 z Czerwionki–Lesz-
czyn, w składzie: Maciej Siwek, Damian 
Raszka i Bartłomiej Salamon. 

Nagrody wręczyli laureatom absolwent 
ZSM–E prezydent Adam Fudali oraz repre-
zentujący Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
Roman Miksiewicz.                                    (S)

Przez żołądek do... Europy
Słowackie rolady wieprzowe, placuszki ziemniaczane z kapustą kiszoną, 

ciemne kluseczki z owczym serem, węgierski gulasz i pulpeciki wieprzowe 
w ostrej panierce – oto potrawy jakie serwowano podczas kulinarnej 
prezentacji przygotowanej przez uczniów z różnych stron Europy. 

ZSE–U zmienił się w międzynarodową restaurację.
Zdj.: arch. szkoły.

Program zajęć na czerwiec 2005 r.
• 2.06., czw., 11.15 – „Moje pasje”, wypowiedzi studen-

tów RKUTW w ramach „Cogito”, prowadzenie Urszula 
Motykowa;

• 2.06., czw., 13.00 – Muzyka w odcinkach, prowadzenie 
Bolesław Motyka;

• 8.06., śr., 14.00 – Spotkanie solenizanckie;
• 9.06., czw., 11.15 – „Poszukajmy piękna w matematyce”, 

Henryk Kaletka;
• 13.06., pon., 10.00 – Dyżur prawniczy, dr Szczepan Balicki;
• 15.06., śr., 13.00 – „Bezsenność”, dr Bożena Szymik–Iwa-

necka i mgr Jadwiga Kwiecień;
• 23.06., czw., 11.15 – „Eichendorff – poeta ziemi naszej”, 

Alicja Godlewska
• 27.06., pon.,10.00 – Dyżur prawniczy, mec. Janusz Grzybczyk
• 28.06., wt., 11.00 – Uroczyste zakończenie III roku 

akademickiego w auli Zespołu Szkół Wyższych, przy ul. 
Rudzkiej 13. Wykład pt. „Rozwój polskich uniwersytetów 
III wieku w Polsce i ich znaczenie w edukacji dorosłych”, 
prof. dr Andrzej Jopkiewicz, Akademia Świętokrzyska; 
Kierownik Sekcji Uniwersytetów III Wieku w Polsce.

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 
przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654
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Pogoda ich nie rozpieszcza. Do tradycji 
rybnickich Juwenaliów powoli wchodzą... 
opady deszczu. Jednak wbrew temu, a może 
właśnie dlatego, studenci postanowili, 
że będą się dobrze bawić i nie pozwolą, by aura 
pokrzyżowała im plany.

Jak co roku Juwenalia rozpoczęły się od studenc-
kiego korowodu przebierańców, który wyruszył 
(w deszczu) spod kampusu. Studenci przeszli przez 
Rynek na boisko sportowe przy ul. Kościuszki, gdzie 
zabawa rozpoczęła się na dobre (w deszczu). Zagrały 
studenckie kapele, a chór akademicki DAR uczcił pa-
mięć Jana Pawła II, który w dniu studenckiego święta 
obchodziłby 85 urodziny. Wieczorem (w deszczu) stu-
denci bawili się z Kazikiem Staszewskim i zespołem 
„Kult”, a Juwenalia poprowadził Krzysztof Skiba. 
W czasie całej imprezy żacy brali udział w wielu zaba-
wach i konkursach, a Juwenalia zakończyły się w ryb-
nickich klubach (w deszczu, ale już pod dachem).

(S)

Mokre Juwenalia

„Kolorowód” studentów wyruszył spod kampusu.                                                                                   Zdj.: s. 



i czasopism, biblioteka ma w swoich zasobach 
również książki mówione i nagrania muzycz-
ne. Zasób biblioteki centralnej i jej 22 filii  
dzielnicowych, wchodzących w skład Powia-
towej i Miejskiej Biblioteki Publicznej wynosi 
ponad 400 tys. woluminów, zbiory specjalne 
(płyty, CD, dokumenty na nośnikach elektro-
nicznych)  to prawie 9 tys. obiektów, biblioteka 
posiada też 1900 egzemplarzy oprawnych rocz-
ników czasopism,  a prenumeratą objętych jest 
ponad 300 tytułów czasopism. W roku ub. za-
rejestrowanych było ponad 35 tys. czytelników, 
a odnotowano prawie 912 tys. wypożyczeń. Ze 
zbiorów w podlegających nadzorowi meryto-
rycznemu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Rybniku bibliotekach gminnych 
w Gaszowicach, Jejkowicach, Lyskach i Świer-
klanach oraz miejsko – gminnej w Czerwionce 
Leszczynach, korzysta prawie 15 tys. użytkow-
ników. Część procesów bibliotecznych jest już 
skomputeryzowane – na dyskach znajduje się 
cały zasób oraz rejestr czytelników, dostępny 
jest również Internet. Teraz najbardziej potrze-
by jest program katalogowy, dzięki któremu 
czytelnik nawet z domu mógłby sprawdzić, czy 
biblioteka posiada daną pozycję.

Zadania bibliotek wykraczają poza udostęp-
nianie księgozbioru – placówki te prowadzą też 
działania edukacyjne i wystawiennicze, bywają  
galeriami sztuki oraz miejscem spotkań autor-
skich i promocji lokalnych twórców. Organizują 
lekcje biblioteczne oraz konkursy literackie 
i plastyczne dla dzieci młodzieży, również  

w czasie ferii i wakacji. W bibliotece przy ul. 
Szafranka zlokalizowano też punkt informacji 
europejskiej, a także siedzibę ośrodka Alliance 
Française. Jednym słowem – biblioteka jest 
placówką upowszechniania nie tylko wiedzy, 
ale też szeroko pojętej kultury. 

Podsumowaniem niech będą słowa papieża 
Jana Pawła II, które Ojciec Święty wypowie-
dział z okazji otwarcia biblioteki uniwersy-
teckiej w Warszawie, a które przytoczyła na 
wstępie jubileuszowej uroczystości dyrektor 
PiMBP H. Opoka: (...) Biblioteka jest instytu-
cją, która samym swoim istnieniem świadczy 
o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą 
piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój 
zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata 
i ludzi (...).  

(r)

c.d. ze strony 22

Muzeum otworzyło swoje podwoje nocą. Od 
godz. 18.00 do 1.00 każdy mógł zajrzeć do rybnickiej 
placówki; mało tego, mógł uczestniczyć w nieco-
dziennych, a właściwie „nieconocnnych” atrakcjach. 
Rozpoczęło się od wystrzałów „na wiwat” członków 

Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika i odegrania 
z ratuszowej wieży rybnickiego oraz mariackiego 
hejnału, gdyż „Noc muzeów” organizowano rów-
nież w krakowskich placówkach. Potem, jak na go-
dzinę 19.00 przystało, zaplanowano „Dobranockę” 

– bajki licznie przybyłym dzieciom czytali 
mundurowi – komendant policji Zbigniew  
Głowacki, komendant straży pożarnej Er-
win Jaworudzki, pilot Lucjan Fizia, het-
man bractwa kurkowego Lech Gęborski  
i nadleśniczy Janusz Fidyk. Prowadzący 
jubileuszową imprezę Janusz Majewski 
przypomniał najważniejsze wydarzenia  
z 35–letniej historii rybnickiego Muzeum 
– wszystko zaczęło się od ks. Emila Drob-
nego ze zgromadzenia ks. werbistów i jego 
kolekcji, która uległa rozproszeniu w okresie 
II wojny światowej. W 1957 r., aby skupić roz-
proszone pamiątki, zawiązał się Komitet Or-
ganizacyjny Społecznej Placówki Muzealnej  
pn. Zbiory Muzealne Ziemi Rybnicko–Wo-

dzisławskiej. — Jestem prawie równolatkiem 
tej placówki — mówił dyrektor rybnickiego 
muzeum Bogdan Kloch, który dziękował pra-
cownikom – tym obecnym i byłym – Genowefie 
Grabowskiej, Helenie Piergies–Chlubek  
i Irenie Bukowskiej–Floreńskiej. Goście biorą-
cy udział w jubileuszu – władze miasta i powiatu, 
przedstawiciele ośrodków kultury i instytucji 
współpracujących z placówką – złożyli na ręce 
B. Klocha urodzinowe życzenia. Tej nocy Adam 
Fudali przyjął też tytuł honorowego kustosza 
i zapewnił, że postara się rozwiązać problem  
z wejściem do Muzeum, które, nie tylko jego zda-
niem, powinno znajdować się od strony Rynku. 

Podczas „Nocy muzeów” w placówce wystą-
pił też zespół „Bez nazwy” z OPP „Przygoda”,  
a Bractwo Rycerskie Ziemi Rybnickiej i Górno-
śląska Szkoła Sztuk Walk przywołały atmosferę 
dawnych rycerskich turniejów. W czarną noc  
o czarnym lądzie opowiadał badacz kultur po-
zaeuropejskich, dyrektor żorskiego Muzeum 
Lucjan Buchalik. Wykład „Afrykańskie 
ciemności, afrykańska noc” uzupełnił też pokaz 
slajdów. Zwiedzający krążyli po muzealnych 
salach i rozmawiali z muzealnikami, którzy 
odsłaniali kulisy swojej pracy, a także pokazy-
wali nieprezentowane do tej pory eksponaty  
i niepublikowane fotografie. 

„Noc  muze-
ów” – tego jesz-
cze w Rybniku 
nie było, ale  
z pewnością tłu-
my zwiedzają-
cych przekonują,  
że być powinno. 
Tym samym po-
twierdzenie znaj-
dują słowa dyrek-
tora B. Klocha,  
że drzwi Muzeum 
otwierają się na 
wielu gości. Może 
już wkrótce...  
od Rynku...   (S)

Serc treścią napełnianie...

Muzeum wieczorową porą

Bajki na dobrą noc w Muzeum czytał m.in. komendant policji Zb. Głowacki.
Zdjęcia: s

Ach, co to był za... jubileusz. Obchodzące 35–lecie istnienia rybnickie Muzeum 
świętowało niebanalnie, wzorując się na europejskich placówkach. A tylu 
urodzinowych gości nikt się chyba nie spodziewał. 

Dyrektor Muzeum Bogdan Kolch podziękował byłym pracownicom 
Helenie Piergies–Chlubek i Irenie Bukowskiej–Floreńskiej.  

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 33

25–lecie istnienia świętował też muzealny dział historii rzemiosła.



W majowo przystrojonym Miejskim Ośrodku 
Kultury zebrał się kwiat biznesu oraz władze 
samorządowe miast i powiatów subregionu. 
Gospodarzami uroczystości byli prezes Zarządu 
Izby Andrzej Żylak oraz prezydent Żor 
Waldemar Socha, próbujący„sprzedać” przy 
okazji kilka informacji o swoim mieście, które 
przeżywa wprawdzie trudne czasy związane 
z restrukturyzacją górnictwa, ale dzielnie walczy 
o swój nowy wizerunek ośrodka usługowo–han-
dlowego. Panowie przekonywali wprawdzie, że 
to oni właśnie dbają o uhonorowanie wyróż-
niających się osobowością i kreatywnością pań 
prowadzących swoją działalność w regionie, ale 
to kapituła dokonuje wyboru. Przewodzi jej Ewa 
Malek–Piotrowska, wiceprezes Zarządu Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej i laureatka Narcyza 
2002, a w większości zasiadają w niej kobiety, w 
tym obecna na uroczystości senator Krystyna 
Bochenek. Spośród 14 nominowanych pań, które 
otrzymały specjalne certyfikaty, „Narcyzem 2005” 
nagrodzono: Teresę Mokrysz, Zofię Przeliorz, 

Ewę Ryszkę i Barbarę Szmyt. Reprezentująca 
wielki biznes na międzynarodową skalę T. Mo-
krysz spełniła swoje wcześniejsze zobowiązanie 
o zwiększeniu zatrudnienia w zakładzie w Żorach, 
obiecując stworzenie dalszych kilkudziesięciu 
miejsc pracy, co dla Żor jest sprawą niebagatelną. 
Z. Przeliorz jest członkinią zespołu ludowego 
„Osiny” i robi wiele, by zachować materialne 
i duchowe dziedzictwo swojej Małej Ojczyzny. 
B. Szmyt z kolei związana jest z wielkim przemy-
słem, ekonomią i finansami. 

Wiceprezydent Rybnika Ewa Ryszka była 
jedyną reprezentantką naszego miasta wśród 
14 nominowanych pań. Swoją funkcję w samo-
rządzie pełni od listopada 2002 roku, wcześniej 
była radną, a następnie członkinią Zarządu 
Miasta. Jest absolwentką Górnośląskiej Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie, kierunku 
Zarządzanie Gminą – Polityka Lokalna. Aktual-
nie sprawuje nadzór i kieruje pracami Wydziału 
Rozwoju Promocji Gospodarczej i Integracji 
Europejskiej oraz Wydziałem Polityki Spo-
łecznej Urzędu Miasta. Praktycznie znaczy to, 
że jest blisko działań związanych z pozyskiwaniem 
środków unijnych na różne zadania i inwestycje, 
w zakresie swoich obowiązków ma również nad-
zór nad placówkami społeczno–opiekuńczymi 
i instytucjami kultury. Odbierając nagrodę 
Ewa Ryszka powiedziała, że to wyróżnienie dla 
wszystkich współpracowników, zaś szczególnie 
podziękowała prezydentowi Rybnika Adamowi 
Fudalemu za zaufanie oraz inspirację do podej-
mowania wciąż nowych wyzwań.

— Jest pani wiceprezydentem miasta, ale rów-
nież żoną, matką dwojga dorosłych dzieci 
i panią domu. Czy te dwie sfery da się po-

godzić? – pytamy panią Ewę Ryszkę?
— Okazuje się, że w człowieku drzemią nie-

wyczerpane pokłady energii, które trzeba tylko 
umiejętnie uruchamiać, a wtedy życie zawodowe 
i prywatne da się pogodzić. Choć na pewno płaci 
się za to jakąś cenę – w moim przypadku mniejszą 
ilością czasu na bycie z rodziną i odpoczynek. 
Na szczęście jestem osobą dość dobrze zorga-
nizowaną i mającą poczucie czasu, a rodzina 
– mąż, syn i córka, jeśli jest w domu – włączają 
się aktywnie w domowe sprawy.

— A jak domownicy przyjmowali pani kolejne 
zawodowe kroki, bo przecież konsekwencje takich 
decyzji dotykają też rodzinę? 

— Wszystkie decyzje dotyczące przyjęcia 
przeze mnie większych obowiązków zawodo-
wych podejmowaliśmy wspólnie. W rozmowach 
przy „okrągłym stole” rozważaliśmy wszystkie 
za i przeciw i, jak dotąd, rodzina dochodziła 
do wniosku, żeby „mamie dać szansę”.

— Zakres pani obowiązków jest bardzo różnorod-
ny – od  środków  pomocowych i promocję miasta, 
poprzez opiekę społeczną aż do kultury i sportu. Czy 
któraś z tych dziedzin jest pani bliższa niż inne?  

— Staram się wszystkie traktować jednakowo, 
najlepiej jak potrafię, z jednakowym zaangażo-
waniem. Każdy z tych działów rządzi się innymi 
prawami, wymaga znajomości innych przepisów, 
inni są ludzie, z którymi współpracuję, a dla nich 
ich sprawy są najważniejsze i ja też tak do nich 
muszę podchodzić.

— Jest pani jedyną kobietą w ścisłych władzach 
miasta. Czy potrafi pani przebić się ze swoim 
zdaniem w tym męskim gronie?

— Wszystko polega na dobrej argumentacji, 
a wtedy można przekonać do danej sprawy, 
niezależnie od płci. Najlepszym instrumentem 
jest dyskusja i ten instrument przede wszystkim 
wykorzystujemy.

— Praca zajmuje pani wiele godzin. A jak się 
pani relaksuje?

— Akumulatory ładuję w domu, wśród najbliż-
szych. Kiedy ze względu na zawodowe obowiązki 
mam również zajęty weekend, kolejny tydzień 
nie jest łatwy do przetrwania. Dużą przyjem-
ność sprawia mi praca w ogrodzie, ale najlepiej 
relaksuję się w kuchni – lubię czytać kulinarne 
pisma, gotować, przyjmować gości i wymyślać 

Nominacje do Nagrody NARCYZ 2005
Wanda Bukowska – animatorka kultury z Wodzisławia Śląskiego; Stanisława Gajdzik – współ-

właściciel, dyrektor finansowy zakładu mięsnego „Haga Plus” sp. z o.o. – Jastrzębie Zdrój; Jolanta 
Król – kierownik literacki w Teatrze Rozrywki w Chorzowie; Teresa Mokrysz – prezes zarządu 
Mokate Sp. z o.o. – Żory; Beata Olszok – dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości – Jasrzębie 
Zdrój; Zofia Przeliorz – twórca ludowy – Żory; Lucyna Rajczykowska – dyrektor Stowarzyszenia 
Hospicjum Św. Józefa w Raciborzu; Ewa Ryszka – zastępca Prezydenta Miasta Rybnika; Irena 
Stycharczuk – właścicielka „Leśniczówki” – Wodzisław Śląski; Wanda Swierczyna – prezes Ra-
ciborskiej Spółdzielni Mleczarskiej – Racibórz; Barbara Szmyt – zastępca dyrektora ds. ekonomiki 
i finansów,główny księgowy kop. „Jas–Mos” w Jastrzębiu Zdroju; Jolanta Tkocz – wiceprezes zarządu 
Skoku Ziemi Rybnickiej – Czerwionka–Leszczyny; Beata Tomanek – redaktor Radia Katowice S.A. 
– Katowice; Iwona Witaszak – właścicielka zakładu fryzjerskiego „Fantazja” – Wodzisław Śląski.

Tym razem „Narcyzy” zakwitły w Żorach –  tu bowiem 
odbyła się kolejna uroczystość wręczenia kobietom 
niepospolitym, umiejącym pogodzić sukces zawodowy 
z życiem osobistym, nagród przyznawanych przez Zarząd Izby 
Przemysłowo–Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 
i kapitułę nagrody, którą tworzą laureatki z lat poprzednich, 
przedstawiciele samorządu, mediów oraz Izby.

Narcyz dla pani 
wiceprezydent Laureatki „Narcyzów 2005” (od lewej):  Teresa Mokrysz, Zofia Przeliorz, Ewa Ryszka 

i Barbara Szmyt.

Uroczystość uświetnili artyści Teatru Rozrywki z Chorzo-
wa: Maria Meyer i Jacenty Jędrusik.

dokończenie na stronie obok
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• Duszpasterstwo Akademickie Ryb-
nika na cykl wykładów otwartych (od 
20 kwietnia do 1 czerwca).

• Fundacja Elektrowni Rybnik na 
Ryjkowe Remanenty Kabaretowe (23 
kwietnia) i wernisaż grupy plastycznej 
„Magia koloru” (24 maja).

• Rybnickie Centrum Kultury  
i Zespół Twórców Nieprofesjonal-
nych „Oblicza” na wystawę „Pejzaż  
w malarstwie członków zespołu twór-
ców nieprofesjonalnych Oblicza” (25 
kwietnia), wystawę malarstwa Magda-
leny Gogół–Peszke (5 maja) i na dwie 
premiery – Studia Teatralnego TZR ze 
sztuką „Po równi pochyłej” (17 maja) 
oraz Małego Teatru Tańca ze spekta-
klem „Magia Tańca” (22 maja). Więcej 
w następnym numerze.

• Rybnickie Centrum Edukacji Za-
wodowej – Centrum Kształcenia 
Ustawicznego oraz Praktycznego 
na międzyszkolny konkurs odzieżo-
wy „Stawka większa niż szycie” (26 
kwietnia).

• SP nr 19 na Międzyszkolną Olimpiadę 
Misyjną (27 kwietnia).

• Śląskie Centrum Muzyczne „Mu-
zyka i Ruch” na „Koncert wiosenny” 
(28 kwietnia).

• Klub Dyrektorek Przedszkoli „Li-
der” na turniej międzyprzedszkolny 
„Szlakiem śląskich zabytków – wnoszę 
do Europy to co bliskie memu sercu” 
(28 kwietnia).

• Vini Italiani na degustację win z win-
nic włoskich (28 kwietnia).

• Zespół Szkolno–Przedszkolny 
nr 4 na okręgowy etap ogólnopol-
skiego turnieju bezpieczeństwa w  

ruchu drogowym (29 kwietnia).
• Dom Kultury Niewiadom na festyn 

dzielnicowy (2 maja), wernisaż wystawy 
sztuk Beaty Tomas i koncert muzyki 
jazzowej (6 maja) i festyn jubileuszowy 
(15 maja). 

• Dom Kultury Chwałowice na Wie-
czór Sztuk (7 maja), na przesłuchania 
XXIII Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
im. Tadeusza Paprotnego (19 i 20 
maja) i „Wieczór dla mojej mamy” 
(25 maja). 

• Dom Kultury Niedobczyce na cykl 
imprez majowych, m.in. „Majówkę 
pod lasem” (7 maja), Konkurs Gwary 
Śląskiej (12 maja).

• Szkoła Podstawowa nr 1 na „Olim-
piadę z Sercem” (18 maja).

• Przedszkole nr 41 na akcję „Przed-
szkolak ekologiem” (kwiecień) oraz 
na festyn rodzinny z okazji nadania 
placówce imienia „Puchatkowo” (20 
maja). Więcej w następnym numerze.

• Zakład Misjologii i Teologii Religii 
Wydziału Teologii Uniwersytetu 
Śląskiego wraz z Sekretariatem 
ds. Misji Polskiej Prowincji SVD 
na sympozjum „Przyszłość Indian  
w Paragwaju” (20 maja).

• Szkoła Podstawowa nr 11 na uro-
czyste obchody 40. lecia placówki (21 
maja), więcej w następnym numerze.

• Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika 
na turnieje strzeleckie (18 i 22 maja).

• Szkoła Podstawowa nr 18 na Re-
gionalny Konkurs Wiedzy o Ziemi 
Śląskiej „Moja Ty Ziemio Rodzima...” 
(23 maja).

• Stowarzyszenie „Integracja Spo-
łeczna” na uroczystość wręczenia 
statuetek Dobroczyńca Roku 2004 
(28 maja). 

Kilka tygodni po premierze w księgarniach, Jadwiga 
Mandera i Aniela Tajner – autorki pierwszego w Polsce 
„Pocztu polskich królowych i księżniczek, żon władców” 
zaprezentowały swoje działo na spotkaniu z czytelnikami  
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Autorka biogramów A. Tajner z Wodzisławia oraz portretów J. Mandera z 
Rybnika  podzieliły się wspomnieniami z okresu 1,5- rocznej, intensywnej pracy 
nad książką, która na polskim rynku wydawniczym jest novum. Nikt dotąd nie 
wpadł na pomysł, by w jednym tomie zebrać podstawowe wiadomości oraz wi-
zerunki kobiet, które często miały spory wpływ na politykę państwa. Pochodziły 
z różnych stron Europy, wnosząc w polską kulturę wiele nowych wartości, ale 
też respektując nasze obyczaje. Przez długi czas obcowania z tymi niepospo-
litymi kobietami, obie autorki zżyły się z nimi i pokochały swoje bohaterki. 
— Nie umiałabym wybrać jednej ulubionej... mówiła J. Mandera, która napisała 
specjalną, poetycką dedykację dla swoich królowych. Autorki podziękowały 
też pierwszym recenzentom książki – prof. Idziemu Panicowi i dyrektorowi 

rybnickiego Muzeum dr. Bogdanowi Klochowi, których przychylne oceny 
utorowały opracowaniu drogę do wydawnictwa. A jest nim Wydawnictwo Na-
ukowe „Śląsk” w Katowicach, które książkę wydało bardzo starannie. Obecny 
na spotkaniu dyrektor tej instytucji Tadeusz Sierny mówił o niezwykłej pracy, 
jaką obie panie wykonały, podkreślając jej walor edukacyjny.

Kilka dni później autorki spotkały się w Muzeum z członkami Klubu Uni-
wersytetu III Wieku.                                                                                            (r)

dla nich potrawy, choć na co dzień zdarza się, że obiad na 
dzień następny przygotowuję koło północy. I to mi sprawia 
wielką przyjemność!   

— Dziękujemy i życzymy kolejnych pomysłów kulinarnych 
i więcej czasu na ich realizację.

Poczet polskich królowych i księżniczek

Wszystkie bliskie sercu...

dokończenie ze strony obok

Drugi raz z rzędu reprezentanci Medycznego Stu-
dium Zawodowego w Rybniku okazali się bezkonku-
rencyjni w międzynarodowych zawodach udzielania 
pierwszej pomocy w Brnie. Rywalizowali z zespołami 
z Czech, Słowacji i Niemiec. 

Zwycięscy – Agnieszka Rybczyńska, Izabela Pytlik 
i Mariusz Pacuła (na zdj.) – uczniowie II roku wydziału 
ratownictwa medycznego MSZ, wykonywali zabiegi ra-
townicze w trzech symulowanych sytuacjach. Wykazali się 
przy tym ogromną wiedzą, umiejętnościami i opanowaniem  
w sytuacji zagrożenia. W nagrodę młodzi rybniczanie, 
którzy do udziału przygotowywali się pod okiem Agnieszki 
Ostrowskiej, otrzymali dyplomy, maskotki i słodycze.  
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Święto Pary po raz drugi
Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” 

organizuje 3 (w parku przy kopalni) i 4 (na boisku 
G 12 w Niewiadomiu) czerwca II Święto Pary, 
imprezę promującą tradycje i historię regionu  
w kontekście jego górnicczej przeszłści.

Złoży się na nie część festynowa oraz konferencja 
„Nowe oblicza zabytków górniczych – kształtowanie pro-
duktu turystycznego” ( DK Niewiadom, 3.06., godz. 10.00). 
Tego samego dnia w rybnickim Muzeum o godz. 14.00 na-
stapi wręczenie Stowarzyszeniu wyróżnienia Fundacji Pro 
Publico Bono za najlepszą inicjatywę obywatelską 2004. 

Zaprosili nas 

Aniela Tajner (z lewej) oraz Jadwiga Mandera ze swoimi bohaterkami w tle.



Jeszcze o pomniku...
Wielu mieszkańców Rybnika uważa uczczenie pamięci Ojca 

Świętego poprzez budowę pomnika za niezbyt fortunne. Jednak 
zaawansowanie prac projektowych, rozpoczętych jeszcze kilka lat temu, 
skłania do sfinalizowania tego przedsięwzięcia. Sporo zamieszania 
wokół tematu pomnika wniosła okładka 
kwietniowej „GR” ze zdjęciem miniatury 
pomnika, gdyż w zbliżeniu twarz Ojca 
Świętego wielu rybniczanom się nie 
podoba. — To nie jest nasz Ojciec Święty 
— mówią. Może te krytyczne głosy opinii 
społecznej dotrą gdzie trzeba... Oczywi-
ście 200 tys. zł, jakie miasto zamierza wy-
łożyć na postument monumentu i remont 
schodów oraz bramy i furt do bazyliki, to 
za mało by zamiast pomnika wybudować 
osiedle mieszkań socjalnych, jak propo-
nował jeden z mieszkańców, a renowacja 
otoczenia bazyliki też się przyda.

Wprawdzie Grabownia od 1926 roku należy do golejowskiej 
parafii Chrystusa Króla, ale mieszkańcy tej dzielnicy mają rów-
nież własne, szczególnie bliskie sercu, miejsce modlitw. Jest nim 
kaplica pod wezw. św. Urbana, obchodząca właśnie 100–lecie.

Nim w 1905 roku, dużym nakładem sił i środków okolicznych miesz-
kańców, kaplica powstała, grabowianie co niedziela udawali się do 
odległego o 8 km kościoła Matki Boskiej Bolesnej w centrum Rybnika. 
I chociaż wybudowany później kościół w Golejowie uznają za swój, bo 
byli zaangażowani w jego powstanie, kapliczka była co jakiś czas remon-
towana i otaczana troską mieszkańców. W czasie generalnego remontu 
w 1995 roku w wieżyczce znaleziono zalakowaną butelkę z dokumentem 
spisanym w dniu poświęcenia kaplicy z nazwiskami fundatorów i wyko-
nawców. Po remoncie do kopii tych dokumentów dodano współczesne 
przesłanie do potomnych. Fundusze na remont pochodziły głównie  
z budżetu Rady Dzielnicy. W kaplicy do dziś odbywa się wiele nabo-
żeństw, a o obiekt dba mieszkająca w pobliżu rodzina Kamyczków.

W stulecie kapliczki w Grabowni odbyło się nabożeństwo z udziałem 
ks. arcybiskupa Damiana Zimonia, który w homilii przypomniał 
dzieje tego miejsca i nawiązał do dnia dzisiejszego. Metropolita Ka-
towicki poświęcił też odnowiony krzyż. Na uroczystość przybyła chyba 
cała dzielnica, a także mieszkańcy Golejowa, co świadczy o dużym 
przywiązaniu do kaplicy jako miejsca kultu.                Tekst i zdj.: (r)

100–lecie kaplicy w Grabowni

85. urodziny Jana Pawła II

Niech ten krzyż ożywi wiarę...
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Sanktuarium w Chwałowicach
15 maja, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kościół 

w Chwałowicach ogłoszono Sanktuarium Świętej Teresy od 
Dzieciątka Jezus. Podczas uroczystej mszy świętej kanclerz metro-
politalny ks. Józef Pawliczek w imieniu metropolity katowickiego 
abpa Damiana Zimonia, odczytał dekret ustanawiający chwałowicki 
kościół sanktuarium. Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego „Przez 
sanktuarium rozumie się kościół lub inne miejsce święte, do którego – za 
aprobatą ordynariusza miejscowego – pielgrzymują liczni wierni, z powodu 
szczególnej pobożności”. 

W chwałowickiej świątyni zaprezentowano też okolicznościową wysta-
wę, która nie tylko przybliża życie św. Teresy, ale jest również kolejnym 
krokiem przygotowującym parafian do peregrynacji jej relikwii, które 
w chwałowickiej parafii zaplanowano na 10 i 11 czerwca. Natomiast  
w niedzielę 12 czerwca od godz. 15.00 na przykościelnym parkingu, od-
będzie się biesiada parafialna pod hasłem „Z wdzięczności Teresce”.

Dla upamiętnienia 85. urodzin Jana Pawła II, przed domem  
w Stodołach, gdzie w 1948 roku i później przebywał młody ksiądz 
Karol Wojtyła, stanął kilkumetrowy, prosty, sosnowy krzyż, 
ufundowany przez Towarzystwo Miłośników Rybnika. Jak mówi 
przewodniczący Norbert Kwaśniok – inicjator tego przedsięwzięcia 
– drzewo wykorzystane do zrobienia krzyża pochodzi z rozebranego 
starego młyna w jednej z beskidzkich wsi. 
Mimo deszczu i chłodu, 18 maja, w dniu uro-
dzin naszego Ojca Świętego, w uroczystości 
poświęcenia krzyża wzięło udział około stu osób 
– członków Towarzystwa oraz 
okolicznych mieszkańców. 
— Niech ten krzyż przyczyni 
się do ożywienia wiary — mówił 
prowadzący nabożeństwo proboszcz parafii 
Rudy Raciborskie, do której należą Stodoły, 
ks. Bonifacy Madla. Uroczystość uświetnił 
śpiewem chór parafialny przy kościele pod 
wezw. św. Floriana w Orzepowicach pod 
dyrekcją Witolda Brachmana. Uczestnicy 
uroczystości zostali przez organizatorów obda-
rowani obrazkami z wizerunkiem Jana Pawła 
II i okolicznościowa pieczęcią upamiętniającą 
to wydarzenie oraz poczęstowani słynnymi, 
wadowickimi kremówkami. 

Tekt i zdj.:(r)

http://www.rybnik.pl/katalog/firma.php?id=251564
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Pierwsi kierownicy niewiadomskiej placówki Zofia i Stanisław Piela.

Jubileusz 50–lecia uświetnili śpiewem – Sabina Olbrich i Mieczysław 
Błaszczyk, a tańcem – młodzi ludzie z kółka tanecznego DK. Dyrektor DK w Niewiadomiu Stanisław Jeszka 

dziękuje obecnym pracownikom placówki.
 Zdjęcia: s. 

„(...) Pół wieku funkcjonowania pozwoliło na 
ugruntowanie pozycji DK w dzielnicy i mieście. 
Nie do przecenienia jest wkład, jaki ta instytu-
cja kultury wnosi i wnosiła w rozwój integracji 
społecznej i kształtowanie społeczeństwa oby-
watelskiego niewiadomskiej małej ojczyzny (...)” 

– napisał w liście gratulacyjnym prezydent Ryb-
nika Adam Fudali, a słowa te sprawdzają się 
w codziennym funkcjonowaniu placówki. 
Placówka tętni życiem... — Stworzyliśmy dużo 
dobrego — podsumowuje dyrektor Stanisław 
Jeszka. — Dom Kultury odżył – uruchomiliśmy 
nieczynną od ponad 18 lat salę widowiskową, 
unowocześniliśmy aparaturę kina „Marzenie”, 
powołaliśmy do życia zespoły m.in. plastyczny, 
taneczny, gry na pianinie oraz zespół jazzowy, 
a także kółko modelarstwa kartonowego. Pro-
wadzimy też zajęcia opiekuńczo – wychowaw-
cze i socjoterapeutyczne. W placówce działają 
też dwie grupy teatralne, panie spotykają się 
na zajęciach z gimnastyki, górnicy świętują 
podczas tradycyjnych Gwarków, a dwa razy 
w roku każdy z mieszkańców może podre-
perować zdrowie w ramach „Niewiadom-
skiej Promocji Zdrowia”. Placówka zapewnia 

rozrywkę dla wszystkich – od przedszkolaków 
po członków „Klubu Seniora”. Dom Kultury 
planuje wypoczynek dla dzieci podczas wakacji 
i zimowych ferii, organizuje konkurs gawędziarzy 
„W Niewiadomiu po Śląsku” i „Przegląd Małych 
Form Teatralnych – Scenka”, a w listopadzie 

zaprasza młodych ludzi do udziału w „Małych 
próbach dziennikarskich”. Nie zapomina też 
o chętnych do poprawy tężyzny fizycznej w sali 
ćwiczeń. — Nasz Dom Kultury nie zamyka się 
w czterech ścianach, wychodzimy też w plener 
— dodaje St. Jeszka, mówiąc o festynach or-
ganizowanych od maja do września przed DK, 
w parku „Pod Lipami”. Raz w miesiącu pla-
cówka zaprasza na wystawę malarstwa, rzeźby 
czy fotografii, którą uświetniania zwykle 
wieczór poezji lub koncert muzyki poważnej, 
chętnie organizuje też konkursy i turnieje, 
wyjazdy do operetki, świętuje Dzień Dziecka 
czy Mikołajki. 

Równie aktywna jest obchodząca 25. uro-
dziny filia DK, czyli Klub „Olimp”, którego 
powstanie miało być alternatywą dla nudy 
i miejscem spotkań z ciekawymi ludźmi. Miało 
być i jest... W rozwój placówki zaangażował 

się m.in. Czesław Wajner, a uro-
czyste otwarcie Klubu nastąpiło 
w kwietniu 1980 r. Klub postawił 
na działalność sportowo – rekre-
acyjną, ale nie tylko. Gościli tu 
Dorota Stalińska, Wojciech Mann 
i Krzysztof Materna, kabarety 
i zespoły muzyczne. „Olimp” or-
ganizuje okolicznościowe imprezy, 
turnieje i zawody, ogniska, biegi 
przełajowe i rajdy rowerowe.  

Bogatą działalność obu ju-
bilatów przybliżył film zreali-
z o w a n y  p r z e z  M i r o s ł a w a 
Ropiaka, który obejrzeli go-

ście biorący udział w uroczystości. 

Przywołano półwieczną historię DK – zaczęło 
się od zakładowej świetlicy, która w maju 1955 r. 
zmieniła się w Zakładowy Dom Kultury, z ob-
szerną salą widowiskową. Z czasem powstawały 
tutaj zespoły, m.in. orkiestra dęta kop. „Ignacy”
i koła zainteresowań. Rok 1996 to kolejna 
ważna data dla placówki, która wówczas została 
przekształcona w dzielnicowy Dom Kultury, 
a kierownictwo objął St. Jeszka. 

Z okazji „Złotych Godów” dyrektor DK 
Niewiadom wręczył kwiaty i podziękowania 
osobom tworzącym jego historię – pierwszym 
kierownikom placówki Zofii i Stanisławowi 
Pielom, swojej poprzedniczce na stanowisku 
dyrektora Teresie Pośpiech oraz Anieli 
Gaszce, która pracowała w bibliotece i jedne-
mu z „ojców” klubu „Olimp” Cz. Wajnerowi. 
Podziękowano również osobom i instytucjom, 
które wspierają działalność DK – Ryszar-
dowi Waleckiemu, Gerardowi Tomasz-
nemu, Andrzejowi Śmietanie, Jackowi 
Zygmuntowi, Franciszkowi Siodłoczkowi, 
Jerzemu Kempemu, Gerardowi Chlubie 
oraz Radzie Dzielnicy Niewiadom i Stowa-
rzyszeniu Zabytkowej Kopalni „Ignacy”. 
Podziękowania trafiły też do 11 obecnych 
pracowników placówki. Natomiast goszczący 
na uroczystości dyrektorzy rybnickich placówek 
kultury oraz przedstawiciele miasta Rybnika 
i Rydułtów, składali na ręce St. Jeszki życzenia 
niegasnącego entuzjazmu oraz... pieniędzy, bo 
pomysłów pracownikom Domu Kultury nie 
brakuje. Jubileusz 50–lecia uświetnił też pro-
gram operetkowy z udziałem Sabiny Olbrich 
i Mieczysława Błaszczyka oraz młodych ludzi 
z kółka tanecznego DK. Uczestnicy jubileuszu 
zwiedzili również wystawy Beaty Tomas i Je-
rzego Kempego, prace wychowanków kółka 
plastycznego i modelarskiego oraz ekspozycję 
pamiątek związanych z placówką. 

Najpierw wybuchł pożar, później wybuchły 
... zainteresowania młodszych i starszych 
mieszkańców Niewiadomia, które rozwijały 
się dzięki pomysłowości pracowników i kolej-
nych dyrektorów placówki. I dziś nikt już nikt 
nie wyobraża sobie Niewiadomia bez Domu 
Kultury...  

(S)

50 lat DK Niewiadom

Pół wieku dla Niewiadomia 
Zaczęło się niezbyt szczęśliwie – pierwsza impreza w Zakładowym Domu 

Kultury kop. „Ignacy” w Niewiadomiu, zakończyła się ... pożarem, który zniszczył 
urządzenia sceniczne. Potem mogło już być tylko lepiej – było i jest. Wiemy coś 
o tym... Świętujący w tym roku 50–lecie istnienia DK w Niewiadomiu, zasypuje 
naszą redakcję zaproszeniami na niezliczoną ilość imprez, które organizuje nie 
tylko z myślą o mieszkańcach dzielnicy.



Zdjęcie, udostępnione przez Maksymiliana Bochenka z Rybnika, przedstawia rybniczan podczas pochodu w Święto 3 Maja 1938 roku. 
W tyle widać istniejące do dnia dzisiejszego budynki na rogu Rynku z ulicą Sobieskiego.

W śląskich albumach jest wiele zdjęć, ale niewiele o tematyce górniczej, bo „na dole” 
trudno je robić. Ta fotografia z 1955 roku przedstawia nadgórnika Gerarda Konska  
z Rybnika podczas pracy „na dole” przy kombajnie konturowym „Donbas”.

Na fotografii widać biskupa katowickiego Arkadiusza Lisieckiego i rybnickiego 
proboszcza Tomasza Reginka wychodzących z budynku szpitala przy ulicy Rudzkiej 
(dzisiaj „Kampus”). Zdjęcie zrobiono w latach 1926–1930.
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Kontynuujemy nasz cykl prezen-
tujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce 
losy Ryb ni ka i ryb ni czan na prze-
strze ni ostatnich 150 lat. Każ da 
pu bli ko wa na fo to gra fia otrzy ma 
swój nu mer. Uła twi to dys ku sję 
z Czytelnikami na temat przed-
sta wio nych na zdję ciu wy da rzeń, 
rze czy i osób. Za chę ca my więc Czy-
tel ni ków do wy ci na nia tych stron 
i zbie ra nia ich w se gre ga to rze. 

Ponadto proponujemy Czytel-
nikom współ re da go wa nie cyklu 
– za chę ca my do przy no sze nia do 
re dak cji sta rych zdjęć będących 
świad ka mi mi nio nych cza sów. 
Najbardziej in te re su ją ce za mie-
ści my w „GR”. Za każ de zdję cie 
wy bra ne do druku, za pła ci my 
10,00 zł. Spon so rem akcji jest 
Wy daw nic two „Ślą skie ABC” 
z Ryb ni ka. Za po wie rzo ne nam 
zdję cia – dzię ku je my!

(cz. 33)

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek
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Jerzy Makula 
Sportowcem Roku 

Jerzy Makula – ubiegłoroczny mistrz 
Europy, mistrz Polski oraz drużynowy 
wicemistrz Europy w akrobacji szybow-
cowej reprezentujący Aeroklub ROW 
– został Sportowcem Roku 2004 Miasta 
Rybnika. Kapituła konkursu, w skład której 
weszli prezydent Rybnika, naczelnik Wydzia-
łu Polityki Społecznej UM, przewodniczący 

Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miasta, członkowie Rady ds. 
Sportu przy Prezydencie Miasta oraz przedstawiciele lokalnych mediów, 
tytuł przyznała już po raz piąty. Drugie i trzecie miejsce zajęli odpowied-
nio: Katarzyna Nowak (judo) z KS „Polonia” Rybnik oraz Marcin 
Herok (trójbój siłowy), reprezentujący GKS „Pierwszy” Chwałowice.

Podczas gali w Sali Kameralnej Rybnickiego Centrum Kultury 
uhonorowani zostali również zawodnicy, którzy w roku 2004 osiągnęli 
wysokie wyniki sportowe, w tym uczestnicy Olimpiad Specjalnych oraz 
wyróżniający się trenerzy dżudoków Damian Cieślik z Bushi Rybnik, 
Artur Kejza z Polonii Rybnik, oraz trener Witold Tendera ze Śląskiego 
Klubu Modelarstwa Kosmicznego i Lotniczego w Rybniku. 

Gimnazjada 2005
Po raz pierwszy w historii istnienia w polskim systemie oświaty 

gimnazjów – tj. od września 1999 roku w jednym dniu i w jednym 
mieście odbył się Finał Gimnazjady Województwa Śląskiego SZS 
w sportach halowych. To właśnie Rybnik był organizatorem finałowych 
zmagań gimnazjalistów, którzy przeszli przez system eliminacji i awanso-
wali do wojewódzkich finałów. 
W Rybniku rozdano prawie 
600 medali, o które walczyło 
ponad 1500 zawodników.

Honorowy patronat nad im-
prezą objął Prezydent Rybni-
ka Adam Fudali, a głównymi 
organizatorami zawodów byli 
Urząd Miasta, MUKS SZS 
Rybnik oraz śląski SZS w Ka-
towicach. 

Uroczysta ceremonia otwar-
cia Gimnazjady odbyła się na 
pływalni elektrowni „Rybnik”, a uczestniczyli w niej m.in. wicewojewoda 
śląski Andrzej Waliszewski, starosta powiatu rybnickiego Damian 
Mrowiec, burmistrz Radlina Barbara Magiera oraz prezes Szkolnego 
Związku Sportowego w Katowicach Janusz Nowakowski.

Na rybnickach obiektach sportowych gimnazjaliści rywalizowali  
w turniejach koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, 
szachów oraz  w zawodach pływackich. Jedynym przedstawicielem gospo-
darzy w grach zespołowych byli koszykarze Gimnazjum nr 1 w Rybniku 
(na zdj.), którzy po raz szósty z rzędu zostali mistrzami województwa 
śląskiego i w czerwcu będą reprezentować Śląsk na Mistrzostwach 
Polski Gimnazjów. W turnieju finałowym koszykarze G1 bez większych 
kłopotów najpierw pokonali gimnazjalistów z Bielska 132–38, a w meczu 
o 1. miejsce rozgromili ekipę z Raciborza 116–16. Do wyróżniających się 
graczy w rybnickiej drużynie należeli Grzegorz Gołucki – reprezentant 
Polski kadetów, oraz Szymon Miczajka.

W turnieju tenisa stołowego 14. miejsce zajęły uczennice Gimnazjum 
nr 2, a chłopcy z Gimnazjum nr 3 uplasowali się na miejscu 15.

W szachach gimnazjaliści z G2 zajęli 13 miejsce, a gimnazjalistki z G6 
– 14. Nieco lepiej spisali się pływacy: chłopcy z Gimnazjum nr 1 zostali 
sklasyfikowani na 9 miejscu, a dziewczyny z Gimnazjum nr 2 na 11. 

Sukcesy lekkoatletów
Najlepsi juniorzy RMKS–u Rybnik wystartowali w międzyna-

rodowych zawodach lekkoatletycznych „Olimpic Hopes”, które 
odbyły się w Ołomuńcu w Czechach. Uczeń IV LO w Chwałowicach 
Łukasz Kutek wynikiem 17,21 m ustanowił rekord Śląska juniorów 
w pchnięciu kulą. Poza rybnickim kulomiotem na najwyższym stopniu 
podium stanął Mateusz Kustra (trójskok, 14,59 m), a drugie miej-
sca zajęli: Grzegorz Duda (trójskok, 14,36 m), Kinga Dąbrowska 
(trójskok, 11,39 m), Łukasz Skibski (rzut młotem, 53,96 m). Wśród 
seniorów wielką nagrodę Ołomuńca w rzucie oszczepem wywalczył 
Robert Bober wynikiem 69,20m. 

Natomiast na rozegranych w Częstochowie mistrzostwach Śląska 
juniorów i juniorów młodszych, zawodnicy RMKS–u Rybnik wywalczyli 
18 medali, a Łukasz Kutek, Mateusz Kustra i Łukasz Skibski ustano-
wili trzy rekordy Śląska. Prawdziwego pecha podczas konkursu skoku  
w dal miał M. Kustra, który poprawił rekord Śląska o 2 cm i wypełnił 
minimum PZLA (które wynosi 7,30 m) na mistrzostwa świata junio-
rów młodszych do Maroka. Niestety, po analizie zapisu wiatromierza 
okazało się, że podczas tego skoku wiatr wiał z prędkością 2,4 m/s,  
a dopuszczalna norma przy zaliczaniu rezultatów w skokach i biegach 
sprinterskich wynosi 2,0 m/s. W regulaminowych warunkach Mateusz 
miał najdłuższy skok na odległość 7,22 m. Poza wyżej wymienioną 
trójką, medalistami mistrzostw Śląska zostali: oszczepnicy Maciej 
Banaś i Patryk Trzepizór, młociarze Anna Rekus, Adam Cichuta 
i Michał Kaczorowski, skoczkowie Kinga Dąbrowska, Grzegorz 
Duda, Dawid Gaszka i Joanna Stefaniak, biegacz Artur Kańczok 
i rzucający dyskiem Beniamin Czaja.

Odrabiają zaległości
Pogoda nie sprzyja tegorocznym rozgrywkom żużlowym. Raz po 

raz z powodu deszczowej aury przekładane są zawody, a wolnym 
terminów na odrabianie ligowych zaległości jest nie za wiele. 
Dlatego też rybniczanie mają już za sobą wyjazdowy weekend, w trakcie 
którego doznali dwóch porażek na torach w Rzeszowie (39:51) i Gorzo-
wie (43:47). W kolejnym przełożonym spotkaniu tym razem na własnym 
torze  zawodnicy RKM pokonali ekipę z Ostrowa 49:41, której trenerem 
jest Jan Grabowski (wprowadził w 2003 roku RKM do ekstraligi). Już  
w pierwszym biegu zawodów rybnicka para młodzieżowców Pawlaszczyk 
– Druchniak pokonała rówieśników z Ostrowa 5:1 i do końca meczu 
nie pozwoliła przyjezdnym na odebranie sobie prowadzenia. Ale to 
jeszcze nie koniec odrabiania zaległości – 29 maja, zgodnie z ligowym 
kalendarzem, w Rybniku RKM zmierzy się z drużyną z Grudziądza, zaś 
dzień wcześniej na torze rywala rozegra zaległe spotkanie.

W ligowej tabeli fotel lidera zajmuje z dorobkiem 12 punktów zespół 
z Gorzowa (porażka w Ostrowie), tyle samo punktów ma również dru-
żyna z Rzeszowa, która „poległa” na torze w Gorzowie, 10 punktów 
ma Ostrów, a 8 – RKM Rybnik, który ma również jedno spotkanie 
zaległe do rozegrania.  

Runda rewanżowa zapowiada się zatem interesująco, gdyż drużyna 
za wygranie dwumeczu będzie otrzymywała dodatkowo 1 punkt,  który 
pozwoli jej na zajęcie lepszego miejsca przed rozgrywkami play–off, 
które rozpoczną się 7 sierpnia. 

Dwójka mistrzem
Zakończyły się rozgrywki szóstej edycji rybnickiej Amatorskiej 

Ligi Piłki Siatkowej. Do rozgrywek przystąpiły 23 drużyny z pięciu 
powiatów, w sumie 305 zawodników. Rozegrano 277 meczy najpierw  
w sześciu grupach eliminacyjnych, a następnie w ramach pierwszej  
i drugiej ligi. 7 maja wszystkie ekipy spotkały się na tradycyjnym turnieju 
finałowym w Zespole Szkół Ekonomiczno–Usługowych w Rybniku, gdzie 
nastąpiły ostatnie rozstrzygnięcia, wręczono nagrody i na wspólnej impre-
zie dokonano pierwszych podsumowań zakończonego sezonu. 

Zwycięzcą ligi została Dwójka Świerklany (na zdj.), która jeszcze 
przed turniejem finałowym zapewniła sobie zwycięstwo w tegorocznej 

edycji ligi. Drugie miej-
sce przypadło siatkarzom 
Nieruchomości Partner–
–Mors, którzy w ostatnim 
meczu finałów pokonali 
Dwójkę 2:0. Miejsce trze-
cie zajęło Disco Żądło 
Rybnik.
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Klub Międzynarodowej Prasy i Książ ki, 
Rybnik, ul. So bie skie go 18, tel. 42 38 703

Rozwiązaniem krzyżówki będzie wy raz, 
któ ry po wsta nie z liter w polach ozna czo nych 
kropkami.

Rozwiązania na kartkach pocz to-
wych pro si my przysyłać do re dak cji 
na adres: „Ga ze ta Ryb nic ka”, Rynek 
12 a, skr. poczt. 96, 44–200 Rybnik 
do 27 czerwca br. 

Nagroda za rozwiązanie krzyżówki 
dwa bony towarowe wartości 50 zł 

każ dy ufndowane przez 
Klub Międzynarodowej Prasy 

i Książki

Krzyżówka

Rozwiązanie krzyżówki z nr 4 „GR” 
– IMPAS. Nagrody, dwa bony towa-
rowe po 50 zł każdy otrzymują: JAN 
MAZUR i ŻANETA PIASECKA.

Nauczyciele przy siatce
W Rybniku odbyły się Mistrzostwa Śląska Pracowników Oświaty w piłce 

siatkowej. Pierwsze miejsce (nie przegrywając nawet jednego seta) wywalczyła w nich 
drużyna ZNP Rybnik. Drugie miejsce zajął Wodzisław Śl., a kolejne dwa miejsca zajęli 
siatkarze z Jastrzębia i Sosnowca. Po drodze do finału rybniczanie pokonali drużyny 
z Przyrowa, Rudy Śląskiej, Jaworzna, Sosnowca a w finale z Wodzisławia Śląskiego. Zwy-
cięska drużyna (na zdj.) grała w składzie: 
Wojciech Kasperski (kapitan), Łukasz 
Lip, Sebastian Łyczko, Piotr Sikora, Ja-
cek Błaszczyk, Ksawery Fojcik, Michał 
Wita (libero) i Tadeusz Bonk. Najlepszym 
siatkarzem turnieju wybrano Wojciecha 
Kasperskiego z Rybnika

Organizatorami zawodów był Zarząd 
Oddziału Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Rybniku i Towarzystwo Sportowe 
VOLLEY Rybnik.

Mistrzowie taekwondo
W opolskim „Okrąglaku” odbyły się XII Mistrzostwa Polski kadetów i se-

niorów w taekwondo. W zawodach startowało 186 zawodników i zawodniczek z 26 
klubów. Ekipa z Rybnickiego Centrum Sportów Walki składająca się z 4 zawodników 
i 1 zawodniczki wywalczyła 4 medale. Ich właścicielami zostali: Ewelina Brzezina 
– 1 miejsce w walkach indywidualnych w formule light–contact seniorek, Deniz Akar 
– 2 miejsce w układach kata wśród kadetów, Mariusz Matyszczak – 3 miejsce w układach 
kata w grupie seniorów, Abraham Szendzielorz – 3 miejsce w walkach indywidualnych 
w formule semi–contact. Trenerem medalistów jest Adam Pawłowski. 

Rybniczanin z kaskiem 
Sukcesem zawodnika SPR „Rybnicka 

Kuźnia” Rybnik zakończył się tegorocz-
ny finał speedrowerowego „Brązowego 
Kasku” rozgrywany w Gnieźnie. Jego 
zwycięzcą został rybniczanin Jakub 
Jakubiak. 

Rywalizacja zawodników do lat 14 odby-
wa się w naszym kraju. Zwycięstwo rybni-
czanina w zawodach tej rangi jest sukcesem 
historycznym – jeszcze nigdy rybniczanin 
nie zdobył tego trofeum, a kilka lat temu 
Kamil Bartkowiak (aktualny lider SPR 
Rybnik) zakończył zawody o „Brązowy 
Kask” na drugim miejscu.

Szachowa majówka
W Święto Konstytucji 3 maja w Domu 

Kultury w Chwałowicach rozegrano 
tradycyjny „Majowy Turniej Szacho-
wy”. Do rywalizacji przystąpiło 36 zawod-
ników w wieku od 7 do 86 lat.  Rywalizacja 
przebiegała w trzech grupach wiekowych, 
a ich zwycięzcami zostali: Andrzej Cudnik 
(Rymer Niedobczyce) w grupie seniorów, 
Szymon Kołodziej (Energetyk Rybnik) 

w gronie juniorów starszych, a wśród junio-
rów młodszych – Przemysław Matuszczyk 
z MKSz Rybnik. W klasyfikacji drużynowej 
1 miejsce zajął Energetyk Rybnik, przed 
DK Chwałowice i MKSz–em Rybnik.

Najstarszym uczestnikiem turnieju był 
Józef Lazar. Liczący już sobie 86 wiosen 
mieszkaniec Chwałowic nieprzerwanie od 
15 lat bierze czynny udział w Szachowej 
Majówce.
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Madeleine Albright, Pani se-
kretarz stanu. Świat Książki, 
Warszwa 2005.

Autobiografia czeskiej emigrantki 
żydowskiego pochodzenia, która 
w czasie dwu kadencji prezydenta 
Billa Clintona pełniła jedną z naj-
wyższych funkcji w amerykańskiej 
administracji, odegrała też kluczową 

rolę w procesie rozszerzenia NATO. Jak pisze Zb. Brze-
ziński, książka to (...) szczere i żywo ujęte osobiste oraz 
polityczne wspomnienia(...) kobiety, której kariera może 
budzić respekt. M. Albright, z pomocą Billa Woodwarda, 
rysuje wyraziste postaci ze sceny politycznej, z którymi 
się spotkała, ale wraca też do swojego dzieciństwa 
i problemów tożsamości.

•••
„Historia piękna” pod red. 

Umberto Eco. Wyd. Rebis, Poznań 
2005.

Ilustrowana obrazami stu arcydzieł 
wszechczasów książka pokazuje, 
jak zmieniało się pojęcie piękna, 
nie tylko człowieka, ale i przyrody. 
Z tekstów filozofów, pisarzy, uczo-
nych i artystów można się też zo-
rientować, jak odczuwali piękno ludzie z różnych 
epok. Wysmakowane, albumowe wydawnictwo nie jest 
wprawdzie historią sztuki w pigułce, ale i z tej dziedziny 
sporo można się dowiedzieć.

•••
Robert Ludlum, Tożsamość 

Bourna. Wyd. Amber, Warszawa 
2005.

Znakomita powieść sensacyjna 
o człowieku znikąd w serii „Mistrzo-
wie sensacji”. Najbardziej sensacyjna 
jest jednak cena poszczególnych pozy-
cji ukazujących się w ramach tego cy-
klu – 9,90 zł. W tej samej cenie druga 

seria: literatura dla kobiet. To książki świetnie nadające 
się do akcji „przeczytaj i podaj dalej”. Bo nie żal...

•••
CD Kayah, The Best, The Rest. 

Sony BMG Music Entertainment 
2005

Dwupłytowy album najciekawszej 
bodaj naszej wokalistki – jedna płyta 
zawiera największe hity od „Córecz-
ki” do „Prócz ciebie, nic” w duecie z Krzysztofem Kil-
jańskim, druga – również mixy, w tym orkiestrowe oraz 
utwory w oryginale innych wykonawców. Producentem 
płyty jest sama Kayah i jej firma.  
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czerwiec 2005
Kalendarz Imprez Miejskich

Szczegółowych informacji udziela czynny od poniedziałku do piąt ku 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 ryb nik@um.ryb nik.pl

KULTURA
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

1. czerwiec
„Rybnik nasze miasto”

„Cechy rzemieślnicze w miastach 
Górnego Śląska do 1939 r.” 

„Wyrobisko górnicze”

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18 Wystawy stałe.

2. czerwiec „W szczęściu mało miej nadzieje, 
bo słabo żnie, kto nie sieje”

Powiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna, tel. 42 23 541

PiMBP
ul. Szafranka 7 (hol I p.) Wystawa z okazji 500 rocznicy urodzin Mikołaja Reja.

3. czerwiec „Exlibris dla biblioteki” PiMBP, tel. 42 23 541 PiMBP, ul. Szafranka 7 
(Hol )

Wystawa pokonkursowa. Ekspozycja w ramach obchodów
 60–lecia PiMBP w Rybniku.

4. czerwiec „Z historii PiMBP w Rybniku 
(1945–2005)” PiMBP, tel. 42 23 541 PiMBP, ul. Szafranka 7 

(Galeria) Ekspozycja w ramach obchodów 60–lecia PiMBP w Rybniku.

5. czerwiec Galeria Klubu Energetyka Fundacja Elektrowni Rybnik, 
tel. 739 18 98

Fundacja Elektrowni 
Rybnik ul. Podmiejska 1

Wystawy: „Tak idziemy przez życie” – prezentacja grupy 
Magii Koloru oraz Franciszek Nieć – grafika.

6. 01. – 20.06. „Rysowane jawą i snem” –
Urszula Berger–Styczeń

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18

Wystawa jubileuszowa – z okazji 30–lecia pracy twórczej 
Urszuli Berger–Styczeń. Rysunek i grafika.

7. 30.05.–
–01.06.

Rybnicki Festiwal Młodych 
Talentów

Śląskie Centrum „Muzyka 
i Ruch”, tel. 42 24 434

Rynek i PSM I i II 
stopnia Szczegóły  u organizatora.

8. 01.06. „Porozmawiajmy o smokach czyli 
od baśni do prawdy” PiMBP, tel. 42 23 541 PiMBP  ul. Szafranka 7 

(Oddział dla dzieci)
Spotkanie czytelnicze dla dzieci młodszych połączone 

z konkursami i zabawami.
9. 01.06., 15.00 Dzień Dziecka z Klubem Harcówka Klub Harcówka, tel. 42 22 544 Klub Harcówka ul. Zakątek 19 Gry i zabawy dla dzieci do lat 12. Wstęp wolny. Szczegóły na afiszach.

10. 01.06. 
godz. 16.00

Otwarcie wystawy poplenerowej 
z cyklu „Fascynacje 2005”

Rybnicke Centrum Kultury 
tel. 42 22 132

Galeria „Oblicza” w 
TZR, ul. Saint Vallier 1

Rozdanie nagród i otwarcie wystawy pt. „Rybnik – miasto mojej 
przyszłości”. Wstęp wolny.

11. 01.06. 
godz. 17.00

Dzień Dziecka 
z Klubem Energetyka

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Fundacja Elektrowni 
Rybnik ul. Podmiejska 1

W programie:  konkursy, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży oraz 
widowisko estradowe „Kolorowy  świat Smerfów” 

i Andrzej Rosiewicz – show dla dzieci. Wstęp wolny.

12. 03.06. 
godz. 12.00

Otwarcie wystawy Międzynarodowego 
Konkursu Plastycznego z cyklu 

„Wielcy znani i nieznani” 
pt. „Gustav Klimt – secesyjny wizjoner”

Młodzieżowy Dom Kultury 
tel. 42 24 088; 

RCK tel. 42 22 132
RCK, ul. Saint Vallier 1

Otwarcie wystawy pokonkursowej pod honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Rybnika. Wręczeniem laureatom nagród i dyplomów. 

Wystawę można będzie zwiedzać do końca czerwca. Wstęp wolny.

13. 03.06. 
godz. 17.30 Koncert „Brahms Trio” PSM I i II stopnia, tel. 755 88 94; 

RCK tel. 42 22 132
Sala koncertowa PSM 
ul. Powstańców Śl. 27 Szczegóły na afiszach. Wstęp wolny.

14. 03.06. 
godz. 18.00 Gala Literacka DK Chwałowice

tel. 42 16 222
DK Chwałowice

ul. 1 Maja 93
Ogłoszenie wyników I Ogólnoregionalnego Przeglądu Literackiego 
– wręczenie nagród, prezentacja nagrodzonych prac. Wstęp wolny.

15. 03.06. 
godz. 19.00 „Larmo – druga rocznica” MDK, tel. 42 24 088; 

RCK, tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Program z udziałem kabaretów „Noł Nejm” i „Kabaret Hrabi”. 

Cena biletu 10 zł. Szczegóły na afiszach i na stronie www.larmo.art.pl

16. 04.06. 
godz. 14.00

Ogólnopolski Turniej Tańca 
Break Dance

MDK, tel. 42 24 088; 
RCK, tel. 42 22 132

Sala widowiskowa RCK 
ul. Saint Vallier 1 Cena biletu 20 zł

17. 04.06. 
godz. 15.00

Konkurs sportowy 
oraz „Smoczyca Bazylka”

Fundacja Elektrowni Rybnik 
tel. 739 18 98

Fundacja Elektrowni 
Rybnik ul. Podmiejska 1 Konkurs sportowy oraz widowisko teatralne. Wstęp wolny.

18. 05.06. „Szlakiem czeskich zamków” 
– wycieczka

DK Niewiadom
tel. 42 13 755 Hradec nad Moravici Cena biletów: 30 zł normalny, 25 zł – ulgowy. W cenie przejazd, 

wejściówka, ubezpieczenie. Zapisy do 02.06.05.

19. 05.06. 
15.00-21.00 Dzień Dziecka „Dorośli – dzieciom” RCK, DK Chwałowice, 

ŚCM „Muzyka i Ruch”, WSS nr 3 Rynek Szczegóły w „GR” na stronie 25.

20. 06.06. 
godz. 17.00

Spotkanie Rady Dzielnicy i Prezydenta 
Miasta Rybnika z mieszkańcami

DK Niedobczyce
tel. 739 81 85

DK Niedobczyce 
ul. Barbary 23 Szczegóły u organizatora.

21. 07. – 15.06. Międzynarodowe Egzaminy DELF 
z języka francuskiego

Alliance Française 
tel. 42 24 097

Alliance Française 
ul. Szafranka 7 Szczegóły u organizatora.

22. 07. i 09.06. 
10.30-12.00

Spotkanie z ciekawym człowiekiem: 
Krystyna Kominek, pt. „Haft ręczny”

DK Niewiadom
tel. 42 13 755

DK Niewiadom
ul. Mościckiego 15 Spotkanie dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

23. 08.06. 
godz. 16.00 Kalambury Fundacja Elektrowni Rybnik

 tel. 739 18 98
Fundacja Elektrowni 

Rybnik ul. Podmiejska 1
Kalambury połączone z „Właśnie leci show dla dzieci”. W programie 
piosenki, scenki aktorskie, quizy z dziećmi, konkursy. Wstęp wolny.

24. 09.06. 
godz. 18.00

„Proscenium” 
cykliczne spotkania teatralne

DK Chwałowice
tel. 42 16 222

DK Chwałowice
ul. 1 Maja 93

W programie: teatr „Nie wiadomo co” z Chybia ze spektaklem 
„Lekcja” wg E. Ionesco oraz „Teatr Wyobraźni” z DK Chwałowice 

ze spektaklem „Porwanie” wg I. Iredyńskiego. Wstęp wolny.

25. 10. – 12.06.
XIV Międzynarodowy Festiwal 

Orkiestr Dętych 
„Złota Lira Rybnik 2005”

DK Niedobczyce, 
tel. 739 81 85; 

RCK, tel. 42 22 132

Rynek,  
park w Niedobczycach, 
dzielnice miasta, miasta 

ościenne, TZR

Program Festiwalu: 10.06: otwarcie, godz. 15.00; 11.06. przesłuchania 
konkursowe, koncerty plenerowe. 12.06. koncerty plenerowe oraz 

Koncert Galowy Laureatów w Teatrze Ziemi Rybnickiej, godz. 19.00. 
Cena biletu na koncert galowy 10 zł, młodzież szkolna 5 zł

26. 10.06., godz. 
8.15 i 11.00 Mała Akademia Filmowa RCK, DKF „Ekran”,

 tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1 Impreza dla szkół. Temat: „Filmowe biografie”.

27. 10.06., 17.00 Kaprys Rodzicom Fundacja ER, tel. 739 18 98 F ER, ul. Podmiejska 1 Impreza taneczna, wystąpią: Kaprys, Teatr Tańca, Break Dance. Wstęp wolny.

28. 10.06. wyjazd 
godz. 17.15 „Ptasznik z Tyrolu” DK Niewiadom

tel. 42 13 755 Teatr Muzyczny Gliwice Zapisy i odpłatność w biurze DK Niewiadom do 03.06.05. 
Ceny biletów: normalny: 40 zł, ulgowy: 32 zł (wstęp + przejazd).

29. 10.06. 
godz. 18.00

Stowarzyszenie Miłośników 
Niedobczyc – spotkanie wyborcze

DK Niedobczyce
tel. 739 81 85

DK Niedobczyce 
ul. Barbary 23 Szczegóły u organizatora.

30. 11.06. Festyn „W parku pod lipami” DK Niewiadom
tel. 42 13 755

„Park pod Lipami” naprzeciw 
DK, ul. Mościckiego 15

W programie: konkursy dla dzieci, występ orkiestry dętej w ramach 
„Złotej Liry” oraz zespół muzyczny z DK Niedobczyce.

31. 11.06. 
godz. 17.00 „Piąty żywioł – człowiek” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Premiera spektaklu tanecznego w wykonaniu Małego Teatru Tańca 

TZR. Reżyseria: Ewa i Izabela Barskie. Cena biletu 5 zł

32. 12.06., 15.00 Biesiada Parafialna
„Z wdzięczności Teresce”

Parafia pod wezw. św. Teresy
DK Chwałowice, 42 16 222

Parking przy kościele
ul. Działkowców Szczegóły na plakatach.

33. 12.06. 
godz. 17.00 „Koncert pod wierzbą” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Estrada „Pod wierzbą” 

ul. Saint Vallier 1
Koncert orkiestry dętej biorącej udział w XIV Międzynarodowym 

Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Lira 2005”. Wstęp wolny.

34. 14.06. godz. 
18.00 „Estrada młodych solistów”

PSM I i II stopnia,
 tel. 755 88 94; 

RCK tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1

Koncert w wykonaniu uczniów – laureatów konkursów instrumentalnych 
z towarzyszeniem Filharmonii im. Braci Szafranków. W programie 

utwory: J.S. Bacha, G. Rossiniego, L. Boccheriniego, E. Griega, 
E. Elgara, P. Sarasate. Cena biletu: 10 zł, młodzież szkolna 5 zł

35. 14.06. 
godz. 10.00

Zakończenie Warsztatów
 Świadomości Ekologicznej

Fundacja Elektrowni Rybnik 
tel. 739 18 98

Fundacja Elektrowni 
Rybnik ul. Podmiejska 1

Wykład dr Aleksandry Chudzik pt. „Proekologiczna postawa 
społeczna a trudności adaptacyjne młodzieży”. Wstęp wolny.

36. 14.06. 
godz. 18.00 Koncert dla Rodziców Fundacja Elektrowni Rybnik 

tel. 739 18 98
Fundacja Elektrowni 

Rybnik ul. Podmiejska 1
Wystąpią uczniowie Centrum Edukacji Muzycznej 

Klubu Energetyka. Wstęp wolny.
37. 15.06.,18.00 Zakończenie II Wojny Światowej Fundacja ER, tel. 739 18 98 F ER, ul. Podmiejska 1 Prelekcję poprowadzi ppłk. pil. Tadeusz Dłużyński. Wstęp wolny.

38. 17.06. 
9.30 i 11.00 „Obok” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Spektakl taneczny Małego Teatru Tańca TZR w ramach programu  

profilaktycznego „Szacunek to bezpieczeństwo...” – impreza dla szkół.

39. 17.06. 
godz. 18.00 Cinema Off – „Off Publicystyka” DK Chwałowice

tel. 42 16 222
Sala kinowa DK,

 ul. 1 Maja 93
Prezentacja filmów nagrodzonych na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym 

Publicystyka. Przedsprzedaż EMPiK – 2,50 zł, w dniu imprezy DK – 5 zł

40. 17.06. 
godz. 18.30

Spektakle: „Pierwsza ce” oraz 
„Sztuki Jarmarczne”

Fundacja Elektrowni Rybnik 
tel. 739 18 98

Fundacja Elektrowni 
Rybnik ul. Podmiejska 1

W premierowych spektaklach wystąpią: Grupa Teatralna „Razem” 
oraz Teatr „Z Nazwą”. Wstęp wolny.

41. 18.06. Popis uczniów Szkoły Muzycznej 
Yamaha

Szkoła Muzyczna Yamaha 
tel. 42 31 651

Sala widowiskowa DK 
Chwałowice ul. 1 Maja 93 Szczegóły u organizatora.
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Uchwała nr 536/XXXIV/2005  Rady Miasta Rybnika 
z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat 
za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto
Działając na podstawie:

– art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 
Nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

– art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 
2001 r. poz. 1591 z późn.zmianami) w związku z §10 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicz-
nego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. nr 61 poz. 624)

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez 
Komisję Oświaty, Kultury i Sportu Rada Miasta Rybnika uchwala:

§1.
1. Ustalić na rok szkolny 2005/2006 następujące wysokości opłat miesięcz-

nych za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez miasto:
1) Opłata stała za przygotowanie posiłków
– przy korzystaniu ze śniadania  15,00 zł (netto)
– przy korzystaniu z obiadu  50,00 zł (netto)
– przy korzystaniu z podwieczorku  10,00 zł (netto)
2) Opłata stała w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu 
dziecka ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej, 
który ustala się w przedziale od godz. 7,00 do 15,00.

2. Opłata z ust. 1 pkt. 1 stanowi część kosztów przygotowania posiłków i 
nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. 
Uiszczana jest z dołu łącznie z należnością za koszt posiłków.

3. Opłata z ust. 1 pkt. 2 płatna jest z dołu za czas faktycznego pobytu 
dziecka w poprzednim miesiącu.

§2.
Opłaty stanowią przychód zakładu budżetowego.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 września 2005 r. po uprzednim 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§4.

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

Ważne dla właścicieli psów!
Zgodnie z przepisami Uchwały Nr 805/XXXIX/2002 Rady 

Miasta Rybnika z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta Rybnika, na osoby posiadające zwierzęta domowe 
nałożono szereg obowiązków. 

Osoby te zobowiązane zostały do takiego utrzymywania zwierząt, aby 
wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości, w szczególności, w zakre-
sie przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te 
zwierzęta dla ludzi, miejsc wspólnego użytkowania (parki, place, zieleńce, 
ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej). 
Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej 
lub osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy należy wyprowadzać na smyczy. 
Zwalnianie psów ze smyczy dozwolone jest tylko w rejonach nie zagospoda-
rowanych, poza terenami takimi jak parki, place, zieleńce, ulice, chodniki, 
piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej. Niedopuszczalne 
jest wypuszczanie psów na tereny wydzielone przeznaczone na place zabaw dla 
dzieci, piaskownice, zieleńce, kwietniki i parki. Osoby utrzymujące zwierzęta 
domowe w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zobowiązane są do 
stosowania się do postanowień regulaminów porządkowych, obowiązujących 
w tych budynkach, dotyczących zasad utrzymywania zwierząt w budynku. 
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego 
usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach 
publicznych a także w miejscach wspólnego użytkowania. 

42. 18.06. 
godz. 19.00 „Magia tańca” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Premiera spektaklu muzycznego w wykonaniu Małego Teatru Tańca 

TZR i Szkoły Tańca „Iskra” z Gliwic. Cena biletu 10 zł

43. 19.06. 
godz. 17.00 „Czerwcowe impresje muzyczne” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Estrada „Pod wierzbą” 

ul. Saint Vallier 1
Koncert w wykonaniu ŚCM  „Muzyka i Ruch” dedykowany osobom niepełno-
sprawnym z Rybnika i okolic. W programie muzyka rozrywkowa. Wstęp wolny.

44. 19.06. 
godz. 18.30

„Dobry wieczór Piotrze” 
– skecze i piosenki

Fundacja Elektrowni Rybnik 
tel. 739 18 98

Fundacja Elektrowni 
Rybnik ul. Podmiejska 1

Skecze i piosenki Piwnicy pod Baranami w wykonaniu studentów 
z Cieszyna. Wstęp wolny. 

45. 19.06. 
godz. 19.00

„Po równi pochyłej” 
Katarzyna Dera

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 22 132

Sala widowiskowa RCK 
ul. Saint Vallier 1

Spektakl w wykonaniu Studia Teatralnego TZR w reżyserii 
Janusza Majewskiego. Cena biletu 5 zł

46. 21.06. 
godz. 17.00 „Moje spotkania z folklorem” OPP „Przygoda”; 

RCK, tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Koncert Zespołu Tańca Ludowego „Przygoda”. 

Bilety sprzedawane są w OPP „Przygoda”.

47. 22.06. 
godz. 17.00 „Koncert dla rodziców” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Występ wszystkich grup małego Teatru Tańca TZR dla rodziców. 

Wstęp wolny.
48. 24.06., 18.00 Dyskoteka wakacyjna DK Niewiadom, tel. 42 13 755 „Olimp”, Raciborska 482 Dyskoteka dla dzieci i młodzieży. Wstęp  – 1 zł

49. 25.06. 
godz. 14.00 Powitanie wakacji Fundacja Elektrowni Rybnik 

tel. 739 18 98
Fundacja Elektrowni 

Rybnik ul. Podmiejska 1
W programie: konkursy, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży 

oraz widowisko estradowe „Bajkowe studio zabawy i piosenki” 
i Mistrzowie Iluzji – Gabriela i Andrzej Forini. Wstęp wolny.

50. 25.06. 
15.00-22.00 Dzielnicowy Festyn Rodzinny KS „Polonia” Niewiadom, 

RD Niewiadom, tel. 739 15 92
Stadion KS „Polonia” 

ul. Sportowa 88 Szczegóły u organizatora.

51. 25.06. „Noc Świętojańska” Urząd Miasta, MOSiR, 
RCK, tel. 42 22 132

MOSiR 
w Rybniku–Kamieniu Szczegóły w „GR” na stronie 25.

52. 26.06. 
godz. 17.00 Koncert zespołu „Formation In” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Estrada „Pod wierzbą” 

ul. Saint Vallier 1
Przemysław Strączek – gitara, Krzysztof Nowakowski – wibrafon. 

W programie muzyka rozrywkowa . Wstęp wolny.
53. 30.06., 14.00 „Królewna Śnieżka i Krasnoludki” Fundacja ER, tel. 739 18 98 F ER, ul. Podmiejska 1 Widowisko teatralne. Wstęp wolny.

SPORT I TURYSTYKA
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI
54. 2.06. Puchar Polski w Szabli Kobiet i Mężczyzn RMKS sekcja szermierki, 

tel. 739 58 09 MOSiR Jastrzębie Wystąpią gwiazdy polskiej szabli. Szczegóły na afiszach.

55. 4.06., 9.00 Turniej tenisa ziemnego dzieci. Korty tenisowe „Alicja”,
0 606 959 975

Korty tenisowe „Alicja”
Lektorska 54 Zapisy na kwadrans przed rozpoczęciem zawodów. 

56. 5.06., 10.00 Turniej Szachowy o Puchar Rybnickiego Jeziora Fundacja ER, tel. 739 18 98 F ER, ul. Podmiejska 1 Impreza dla dzieci – konkursy, gry, zabawy. Wstęp wolny.

57. 5.06.;
10.00-20.00

XXX–lecie MOSiR; „III Piknik Olim-
pijski” MOSiR tel. 42 27 853 Kąpielisko „Ruda”, ul. 

Gliwicka Wstęp wolny.

58. 07.06. 
godz. 17.00 Dzielnicowy Turniej Skata KS ”Polonia” Niewiadom

tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)
Świetlica na boisku przy 

ul. Sportowej 88 Szczegóły u organizatora.

59. 11.06. 
godz. 9.00

Otwarty Turniej Skata dla Mieszkań-
ców Niedobczyc

DK Niedobczyce
tel. 739 81 85

Park w Niedobczycach 
ul. Barbary 23 Szczegóły u organizatora.

60. 11.06. 
godz. 10.00 Mecz piłki nożnej KS ”Polonia” Niewiadom

tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)
Boisko w Niewiadomiu
przy ul. Sportowej 88 Trampkarze: KS „Polonia” Niewiadom – LKS „Dąb” Dębieńsko.

61. 12.06. Mecz piłki nożnej KS ”Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)

Boisko w Niewiadomiu
przy ul. Sportowej 88

KS „Polonia”  Niewiadom – MKS „Polaris” Żory. O godz. 15.00 
mecz juniorów, o godz. 17.00 seniorzy. Wstęp na mecz seniorów 3 zł

62. 13.06. 
godz. 9.00

Finał I Edycji Międzygimnazjalnej 
Ligi Pływackiej MOSiR tel. 42 27 853 Pływalnia Kryta MOSiR 

ul. Powstańców Śl. 40/42 MOSiR CUP 2005 – Pływacki tor przeszkód. Wstęp wolny.

63. 18.06. godz. 
9.00-13.00

Grand Prix Rybnika w Szachach 
Szybkich P–15’

Śląski Klub Sportowy Niesłyszących,
tel. 45 68 925 (A. Kubin)

Świetlica Stowarzyszeń 
ul. Kościuszki 17

Zapisy na sali na pół godz. przed zawodami. Wpisowe 5 zł 
od uczestnika.

64. 18.06. Wyjazd na Jurę Krakowsko–Częstochowską PTTK, tel. 42 28 072 Jura Krakowsko–Często-
chowska Zapisy są przyjmowane u organizatora do 06.06.05.

65. 23.06. 
10.00-16.00 Wyścig Tratw IV Liceum Ogólnokształcące 

tel. 42 21 850
Klub Koga–Kotwica

Przystań w Chwałęcicach W wyścigu biorą udział rybnickie szkoły średnie.
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Rybnickie telefony alarmowe:

Dyżury w czwar tek 16.00–17.00, ul. Kościuszki 17 (I piętro, p. 122), 
tel. (czynny w cza sie dyżurów): 42 37 268.  

W trakcie spotkania istnieje możliwość spotkania się z policjantem dziel ni co wym

Rada Dzielnicy Śródmieście

Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
zaprasza na spo tka nia w każ dy ostat ni piątek mie sią ca 

do Domu Ka te che tycz ne go bazyliki św. Antoniego na godz. 18.00.

Dyżury prawne w czwartek 15.00–17.00 (tylko oso bi ście)

Prawo i Sprawiedliwość
Dyżur poselski – poseł Bolesław Piecha, 

poniedziałek od 13.00 do 15.00, ul. Sobieskiego 14 a (w pa sa żu). 
Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste, tel. 42 28 453

Dyżury radnych PiS we wtorki od 16.00 do 17.00
Dyżury radnego wojewódzkiego Grzegorza Janika

w ostatni wto rek miesiąca od 16.00 do 17.00

Rybnicka Inicjatywa Obywatelska 
Dyżury radnych w każdą środę w godz. od 17.00 do 19.00 w siedzibie Cechu Rze-
miosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości przy ul. Wysokiej („Okrąglak”).

Sojusz Lewicy De mo kra tycz nej
Dyżury radnych w każdy czwar tek w miejsko–powiatowym biurze SLD

w go dzi nach od 16.00 do 18.00, tel. 42 27 914, Plac Wolności 7/12

Socjaldemokracja Polska
Radny Kazimierz Zięba zaprasza w każdy poniedziałek i czwartek 

do biura SDPL w godz. od 14.00 do 17.00, ul. Sa int Vallier 4.

DRUK:

tel./fax 258 16 45÷7

Rybnik,
Rynek 12a

BIURO OGŁO SZEŃ: 

tel. 423 80 88, tel./fax 423 80 90
od 8.00 do 15.00

Schronisko „Przytulisko”
dla kobiet i kobiet z dziećmi, ul. Chro bre go 16, 42 33 599 

Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Ważne adresy i telefony:

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
zaprasza na spotkania otwarte w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 
o godz. 19.00 do biura przy ul. 3 Maja 30 (biurowiec naprzeciw dworca PKS).

Dyżury: poniedziałki 18.30–20.30, tel. 42 27 183

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30–15.30)
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16,

tel. 42 25 639 (pon.–pt. 8.00–20.00)
Powiatowy Rzecznik Kon su men tów 42 28 300

(druga i czwarta środa miesiąca w godz. 10.00–14.00 w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
Całodobowy Telefon Zaufania 42 33 555

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Al ko ho lo wych
42 26 245 (ul. Hallera 8, pok. 11, pon. 11.30–14.00, wt., śr., czw. 15.30–17.00)

Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików 25 37 983
(pon., śr., czw. 17.00–20.00)

Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie, ul. Kościuszki 17
(Klub Abstynencki „Zgoda”, pon., czw., sob., niedz. 16.30–20.30)

Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych pon.–pt. 10.00–13.00, ul. Białych 7, p. 304
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. Ko ściusz ki 17, tel. 42 35 511,

poniedziałek 10–12, środa 15–17, piątek 10–12.
Spotkania „Amazonek” w każdy II poniedziałek miesiąca o 15.00
Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji

i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, ul. Kościuszki 17, tel. 42 36 766,
dyżury w piątki od godz. 15.00 do 20.00 

Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Rybniku
ul. KEN 29, 44–207 Rybnik (ZS–P nr 4), tel. 42 46 429

Dyżury: I środa miesiąca w siedzibie ZNP, ul. Kościuszki w godz. 14.00–15.00,
pozostałe środy w siedzibie ZS–P nr 4 w godz. 10.45–11.30.

oferuje następujące usługi:
• wynajęcie karawanu • całodobowy przewóz zwłok • szeroki asortyment trumien 
• ko sme ty kę, ubranie i prze cho wy wa nie zwłok w chłodni – I  doba bez płat nie 
• wy na ję cie kaplicy do po grze bu z możliwością odprawienia mszy św. 
• usługi cmentarne • za mó wie nie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów 
• moż li wość załatwienia or kie stry • wy na ję cie au to bu su • umiesz cza nie 
    urny z pro cha mi zma rych w ko lum ba rium na te re nie cmen ta rza

Rybnik, ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny,  tel. 42 28 991

tel./fax 258 16 45el./fax 258 16 45el. ÷7 od 8.00 do 15.00

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych 
Dyżury radnych we wszystkie dni robocze w Biurze Rady UM, 

ul. Chrobrego 2, w godz. od 11.00 do 14.00

Biuro senatora UW Klemensa Ścierskiego jest czynne w poniedziałek 
od 13.00 do 15.00, Rynek 13 (w budynku BISE) 

Unia Wolności

Samoobrona RP
Dyżur poselski – posłanka Maria Wiśniowiecka, 

poniedziałek od 12.00 do 14.00, ul. Białych 7, III piętro pokój 312. 
Biuro Powiatowe w Rybniku zaprasza od poniedziałku do piątku 9.00 –16.00

zaprasza: wtorek, środa 9.00 do 13.00 i w czwartek 13.00 do 17.00, 
Plac Wolności 7, tel./fax 42 37 822
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