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W czasie zawodów 
judo swoją walkę 

wygrał m.in. 
Piotr Borowski 

(z prawej).

Z okazji 45–lecia kontaktów prezydent Rybnika wręczył 
merowi Saint–Vallier specjalnie wybity medal.

Wszystkie delegacje wzięły udział w uroczystościach z okazji zakończenia II Wojny Światowej.

Maria Budny–Malczewska wśród artystów z 
Saint–Vallier, Wallerfangen i Umbertide.

Bohaterowie filmu o Saint–Vallier – Matylda i Joseph 
Pradarelli.

Kolejka po nasz specjał – żurek w chlebku.

Rybnickie akcenty na ulicach Saint–Vallier.

Główne miejsce 
międzynarodowej integracji

Zdj.: (r).

Deser 
z magistratem 
w tle...

Czytaj na stronie 22

Międzynarodowe spotkania...



Drodzy Rybniczanie!
Ostatni miesiąc zaznaczył się jubileuszowymi wizytami w naszych 

francuskich miastach partnerskich Saint–Vallier i Liévin oraz dniami 
czeskiej Karwiny w Rybniku. 

Wizyty we Francji miały w tym roku charakter szczególny. Ob-
chodziliśmy dwa jubileusze – 45–lecie współpracy z Saint–Vallier 
oraz pięciolecie partnerskich kontaktów z Liévin.

Współpraca Rybnika z burgundzkim Saint–Vallier jest wyjątkowa. 
Ta francuska gmina jest pierwszym naszym miastem partnerskim. Co 
więcej, wspólna „deklaracja przyjaźni i współpracy” była pierwszą 
w Polsce umową partnerską podpisaną z miastem „zza żelaznej kur-
tyny”, w 1961 roku. Z tej okazji mer Saint–Vallier, Alain Philibert,  
otrzymał w prezencie od rybniczan – za moim pośrednictwem 

– ręcznie wykonany pamiątkowy medal z brązu upamiętniający to 
wydarzenie i naszą współpracę. Podczas zorganizowanych tam „Dni 
spotkań międzynarodowych” z udziałem wszystkich miast partner-
skich Saint Vallier, dla Francuzów, Niemców, Włochów i Polaków 
tańczył i śpiewał zespół „Przygoda”, rybniccy kucharze gotowali 
żurek śląski, a nasi judocy zajęli czołowe miejsca w organizowanym 
turnieju miast partnerskich. Niewykluczone, że współpraca sportowa 
w judo będzie bardziej intensywna. Tam też wziąłem udział w ofi-
cjalnych obchodach upamiętniających 8 maja 1945 – zakończenie 
II Wojny Światowej w Europie i zarazem Dzień Europy. (Zdjęcia 
również na stronie obok, relacja na stronie 22).

Z kolei współpraca z pogórniczym Liévin jest w porównaniu  
z Saint Vallier młodziutka, lecz bogata. A Jean-Pierre Kucheida, 
mer tego miasta i zarazem wieloletni francuski deputowany oraz 
reprezentant europejskiego stowarzyszenia gmin górniczych,  

angażuje się w nią osobiście. Z nim też podsumowaliśmy dotychcza-
sowe działania, a w podpisanym „Protokole partnerstwa” wyznaczy-
liśmy sobie konkretne kierunki przyszłej współpracy Rybnika i Liévin, 
zwłaszcza tej sportowo-kulturalnej. Tym bardziej, że przyszły rok 
będzie w departamencie Pas–de–Calais „rokiem polskim”. Chcie-
libyśmy naszą współpracę przenieść teraz na poziom stowarzyszeń, 
organizacji i klubów sportowych obu miast. Podczas dwudniowej 
wizyty zapoznałem się również z projektem modernizacji tamtejszych 
obiektów sportowych, gdzie obecnie odbywają się europejskie 
mityngi lekkoatletyczne i koncerty światowych gwiazd. Wziąłem 
też udział w otwarciu „Wiosennego jarmarku” – dużej plenerowej 
imprezy organizowanej na kształt naszych festynów, ze straganami 
i karuzelami. Ciekawym doświadczeniem był dla mnie udział w 
spotkaniu rady dzielnicy Saint Amé. Okazuje się, że formuła takich 
spotkań nie różni się niczym od naszych spotkań dzielnicowych,  
a mieszkańcy mają niemal identyczne problemy.

Z kolei w Rybniku odbyły się Dni Karwiny. Z pewnością byliście 
Państwo świadkami tej dużej, kulturalno-sportowej imprezy, która 
miała miejsce w rożnych częściach naszego miasta. Odwiedził nas 
m.in. prezydent miasta „zza miedzy”, Antonin Petraš, z którym 

uczestniczyłem w zorganizowanych wydarzeniach. Karwina jest 
naszym najmłodszym oficjalnym międzynarodowym partnerem, 
bo dopiero od dwóch lat. Jednak już korzystamy wspólnie z unij-
nego dofinansowania, a święto Karwiny w Rybniku związane było  
z realizowanym przez nasze miasto projektem „Partnerska wymiana 
kulturalna i sportowa”, w ramach programu INTERREG IIIA Cze-
chy-Polska, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. (Relacje na str. 23)

Idea miast partnerskich ma swoje źródło w zniszczonej II Wojną Świa-
tową Europie. Chodziło wtedy o szybkie przełamanie wojennych barier 
istniejących pomiędzy narodami i ludźmi. Dostrzeżono, że ogromną 
rolę odgrywają tu społeczności lokalne, mniej uwikłane w wielką 
politykę, a pragnące jak najszybciej odbudować szeroko pojęte straty 
wojenne i w warunkach trwałego pokoju współtworzyć przyszłość. Po 
kilkudziesięciu latach widać, że była to idea trafna. Za zaangażowanie 
w partnerską współpracę międzynarodową nasze miasto otrzymało 
dwa lata temu Honorową Flagę Rady Europy – kolejne, po Dyplomie 
Europejskim (2003), elitarne wyróżnienie przyznawane najaktywniej 
współpracującym partnersko miastom naszego kontynentu.

W czerwcu kolejna wizyta – przyjadą goście z niemieckiego 
Dorsten.

 Z serdecznym pozdrowieniem
 Adam Fudali 
 Prezydent Rybnika

Gość z Karwiny Antonin Petraš (w środku) wraz z gospodarzami Rybnika na festynie 
w Paruszowcu–Piaskach.                                                                            Zdjęcia: kj

Gospodarze czterech miast na spotkaniu w Saint–Vallier.

Oficjalne otwarcie „Wiosennego jarmarku” w Liévin.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 3
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Sesja absolutoryjna – 19 kwietnia 

Dyskusja radnych po przedstawieniu przez prezydenta Adama Fudalego 
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok i głosowanie nad udzieleniem 
mu absolutorium z tego tytułu, pokazały jak skrajnie różne mogą być opinie na temat 
tej samej polityki finansowej prowadzonej przez władze samorządowe. Absolutorium 
zostało udzielone zdecydowaną większością, były jednak również głosy wstrzymujące 
się oraz przeciwne. Podkreślając wagę tego wydarzenia, świadkami głosowania nad 
ostatnim w kadencji absolutorium byli tradycyjnie naczelnicy wydziałów Urzędu 
Miasta oraz kierownicy miejskich jednostek i placówek. 

Ostatnie w kadencji...

Nim jednak przyszedł czas na najważniejszy 
punkt sesji, prezydent przekazał radnym in-
formację m.in. na temat sprzedaży najemcom 
mieszkań komunalnych za 5% lub 10% ich 
wartości, zgodnie z  podjętą w czerwcu 2004 r. 
uchwałą Rady Miasta. Według tych zasad sprze-
dano do tej pory 376 mieszkań, a sprzedaż dal-
szych 170 planowana jest do końca czerwca br. 
Na podjęcie decyzji czeka kolejnych 80 wnio-
sków i dalsza sprzedaż jest planowana na IV 
kwartał tego roku. Do roku 2004, na innych za-
sadach, miasto sprzedało ponad 300 mieszkań, 
co daje w sumie prawie 700 lokali stanowiących 
ok. 10% dotychczasowego, gminnego zasobu. 
Największe zainteresowanie wykupem mieszkań 
zanotowano w Śródmieściu i na tzw. Osiedlu Ty-
siąclecia (rejon ulic Zgrzebnioka i Kawalca), 
w dalszej kolejności w dzielnicy Paruszowiec–
–Piaski; niewielu chętnych do nabycia mieszkań 
jest na boguszowickim osiedlu i w Chwałowi-
cach, minimalnie – w Niedobczycach. Szacunko-
we wpływy ze sprzedaży mieszkań wyniosły ok. 
1,5 mln zł, a średnia cena mieszkania z uwzględ-
nieniem miejskiej bonifikaty to ok. 4 tys. zł; 
najtańsze mieszkanie sprzedano za 1,6 tys. zł,  
najdroższe kosztowało ponad 13 tys. zł. Pre-
zydent poinformował też o perspektywach 
pozyskiwania środków unijnych i ostatnim 
korzystnym rozstrzygnięciu w tej sferze – 600 
tys. zł na adaptację wieży ciśnień na terenie 
zabytkowej kopalni „Ignacy” na punkt widoko-
wy oraz o zakończonych w ciągu ostatnich kil-
ku tygodni i aktualnie realizowanych na terenie 
miasta inwestycjach. 

Absolutorium? Yes...
Uchwałę w sprawie rozpatrzenia spra-

wozdania z wykonania budżetu przedstawił 
skarbnik Bogusław Paszenda, zapoznając 
radnych z jego składowymi i etapami prac 
nad tym ważnym finansowym dokumentem. 
Przypomniał też, że radni, również poprzez dys-
kusję w komisjach, mogli się ze sprawozdaniem 
zapoznać z wyprzedzeniem. Posiłkując się 
prezentacją multimedialną, prezydent przed-
stawił wykonanie budżetu za rok 2005 od 
przypomnienia planu pierwotnego docho-
dów (419.732.400 zł), wydatków (499.572.400 
zł), deficytu (–79.840.000 zł) i skumulowane-
go niedoboru (–139.486.633 zł) poprzez plan 
po zmianach (dochody: 396.645.142 zł; 

wydatki: 432.434.747 zł; deficyt: –35.789.605 
zł; skumulowany niedobór: –95.436.238 zł) 
aż do wykonania (dochody: 397.443.677 zł; 
wydatki: 407.161.652 zł; deficyt: –9.717.975 zł; 
skumulowany niedobór: –70.221.048 zł). Zatem 
rok budżetowy zamknął się wynikiem lepszym 
od zakładanego w budżecie pierwotnym o ponad 
70 mln zł, a w planie po zmianach o ponad 26 
mln zł. Złożyły się na to ponadplanowe dochody 
w wysokości ponad 798 tys. zł oraz niezrealizo-
wane wydatki na kwotę ponad 25 mln zł. Per sal-
do budżet miasta po stronie dochodów zmniej-
szony został w ciągu roku o kwotę ponad 23 mln 
zł, zaś po stronie wydatków – o ponad 67 mln zł. 
Na koniec roku 2005 odnotowano wynikającą 
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
nadwyżkę środków pieniężnych na rachun-
ku bieżącym w wysokości prawie 25 mln zł, zaś 
nadwyżka operacyjna tj. środki na inwestycje 
i spłatę zadłużenia wyniosła ponad 50 mln zł. 
Na bezpiecznym poziomie utrzymano wskaźni-
ki finansowe: zadłużenia (22,5%, a bez wyłączeń 
wynikających z ustawy o finansach publicznych 
– 23,95% dochodów ogółem, przy limicie 
ustawowym wynoszącym 60%) oraz obsłu-
gi długu (3,56% przy limicie ustawowym 15% 
dochodów ogółem). 

Prezydent przedstawił też główne źró-
dła dochodów oraz sposób ich rozdyspono-
wania. W ogólnej kwocie poniesionych wy-
datków ponad 70% stanowią wydatki bieżące, 
reszta to tzw. wydatki majątkowe czyli inwesty-
cje. Na wykresie pokazującym wydatki według 
działów, największa część – prawie 125 mln zł 
– przypada na oświatę i wychowanie (ponad 
30 %). Subwencja oświatowa wyniosła nie-
spełna 91,5 mln zł, zaś reszta pochodzi z bu-
dżetu miasta. Wszystkie wydatki inwestycyjne 
(po uwzględnieniu nakładów Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji w wysoko-
ści ok. 22,7 mln zł) wyniosły prawie 144 mln zł,  
co stanowi ok. 30% całego budżetu. Źródeł 
finansowania inwestycji było kilka: obok środ-
ków własnych (ok. 74 mln zł – tj. 51,3%), ponad 
25 mln zł (ok. 17%) pozyskano z unijnego Fun-
duszu Spójności. Mniejsze kwoty pochodziły ze 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego (prefinansowanie zadań 
z budżetu miasta), z dotacji na zadania reali-
zowane na podstawie porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego, w tym 

środków marszałka województwa na szpital 
(prawie 9,4 mln zł), z programu łagodzenia skut-
ków restrukturyzacji górnictwa (ponad 1,6 mln 
zł), z dotacji i subwencji z budżetu państwa, 
z dotacji z Woj. Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej oraz wpłaty inwe-
storów prywatnych w wysokości ok. 4 mln zł, 
głównie na drogi. Od roku 2003 bardzo znaczą-
co wzrosła krzywa udziału w wydatkach inwe-
stycyjnych miasta środków unijnych, wykazując 
w 2005 roku kwotę prawie 30 mln zł, co w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca dało ponad 185 zł  
(w 2002 roku – 4,26 zł). Ze środków unijnych 
współfinansowana była głównie budowa ka-
nalizacji, ale także inwestycje drogowe. Pre-
zydent przypomniał też o wysokich miejscach 
Rybnika w ogólnopolskich rankingach gmin. 
(Skrócone sprawozdanie finansowe z wykona-
nia budżetu za rok 2005 zostało opublikowane 
w „GR” nr 4/2006).

Kończąc prezentację, z którą można się 
zapoznać na miejskiej stronie internetowej, 
prezydent zwrócił się do radnych o udzielenie 
absolutorium. Wcześniej przedstawił opinie 
branżowych komisji RM, które szczególną 
uwagę zwracały na gospodarność i celowość 
wydatków: na 70 członków komisji (jeden 
radny może uczestniczyć w pracach kilku ko-
misji), głosowały 63 osoby (90%), za przyjęciem 
sprawozdania były 52 osoby (83%), przeciw –  
1 osoba, wstrzymało się 10 osób. O udzielenie 
absolutorium wystąpiła też Komisja Rewizyjna, 
a uzasadnienie wniosku przedstawił jej przewod-
niczący Romuald Niewelt (BSR). Argumentem 
za wystawieniem pozytywnej oceny była nie 
tylko analiza przedstawionego sprawozdania fi-
nansowego, ale także opinie komisji branżowych 
oraz wewnętrznych i zewnętrznych kontro-
li działalności Urzędu Miasta w roku sprawoz-
dawczym.

Pozytywną opinię Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej o wykonaniu budżetu odczytał 
przewodniczący RM Michał Śmigielski.

Dyskusja nad sprawozdaniem była niezbyt 
długa i w zdecydowanej części głosów sprowa-
dzona do meritum, co było zapewne efektem 
możliwości wcześniejszego zapoznania się 
radnych z projektem uchwały. Zdecydowanie 
pozytywnie politykę finansową prezydenta oce-
nił radny Leszek Kuśka, podkreślając dobre 
zarządzanie publicznymi środkami przez miej-
skie służby finansowe, dzięki czemu wszystkie 
miejskie jednostki funkcjonowały prawidłowo. 
Zwrócił też uwagę na różnorodność realizo-
wanych zadań i inwestycji, efektywne pozyski-
wanie środków zewnętrznych oraz zachowanie 
bezpieczeństwa finansowego. Radny Zygmunt 
Gajda (BSR) wyraził zdanie, że prezenta-
cja w sposób wyrazisty pokazała, że „...Rybnik 
ma dobrego gospodarza”. Kazimierz Zięba (SdPl) 
ocenił sprawozdanie pozytywnie, choć zauważył,  
że nie wszystkie zaplanowane inwestycje zostały 
zrealizowane. Wymienił też obszary, które moż-
na było zagospodarować lepiej, mając na uwa-
dze m.in. cenę wody, stan dróg oraz konieczność 
zwiększenia puli mieszkań socjalnych. W sumie 
jednak wyraził opinię, że dostępne środki finan-
sowe zostały wykorzystane racjonalnie. Gło-
sem Tadeusza Gruszki mniej entuzjastycznie  
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c.d. na stronie 6

wypowiedzieli się radni związani z ugrupowa-
niem PiS, zapowiadając wstrzymanie się od 
głosu. (Pełna wypowiedź na str. 8–9) Najbardziej 
krytycznie działania prezydenta ocenili rad-
ni Rybnickiej Inicjatywy Obywatelskiej. Według 
radnej Krystyny Stokłosy porównanie założeń 
budżetu i jego wykonanie wypada dla władz mia-
sta bardzo niekorzystnie. Krytycznie oceniła wy-
soką wartość środków niewygasających, szcze-
gólnie w sferze majątkowej, co świadczy według 
radnej o małej skuteczności realizacji inwestycji. 
Jej zdanie podzielił Stanisław Stajer twierdząc 
m.in., że pozytywna opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej nie jest miarodajna, bo nie 
można oceniać wykonania budżetu tylko w ka-
tegoriach czysto matematycznych, ale również 
poprzez skuteczność działań prezydenta. Radny 
ze sceptycyzmem odniósł się też do ogól-
nopolskich rankingów oceniających Rybnik 
w różnych kategoriach bardzo pozytywnie. 
Radni RIO zapowiedzieli też głosowanie prze-
ciw udzieleniu prezydentowi absolutorium. 
Józef Ibrom (BSR) stwierdził, że należało się 
spodziewać, że opozycja będzie krytyczna wo-
bec sprawozdania finansowego, ale „...to są 
słowa przeciwko faktom”. Radny podkreślił, 
że główny zarzut opozycji czyli różnica mię-
dzy planem a realizacją zadań inwestycyjnych 
wynika z konieczności innego niż dawniej 
konstruowania budżetu. Uchwała budżeto-
wa zawsze zawiera deficyt większy niż ten 
ostateczny, istnieje w niej również wiele nie-
wiadomych, szczególnie jeśli chodzi o efekty 
udziału w konkursach na dofinansowywanie 
zadań ze środków unijnych. By jednak do nich 
przystępować, kwoty będące udziałem własnym 
danej inwestycji trzeba zaplanować w bu-
dżecie po stronie wydatków. To sprawia, że 
pojawiają się rozbieżności. Radny przypomniał 
też o wyjątkowych sukcesach w pozyskiwa-
niu środków oraz inwestorów zewnętrznych. 
Zdecydowanie krytyczne zdanie co do wykona-
nia budżetu zaprezentował Bronisław Drabiniok 
(PO). Według radnego z „budżetu przełomu” 
pozostały tylko hasła, a szczególnie źle ocenił on 
poziom realizacji inwestycji drogowych. Radny 
stwierdził, że „najlepiej” wyszło miastu budowa-
nie hoteli i bazy sportowej, a na koniec, posie-
dzenie absolutoryjne porównał do białoruskiej 
dumy, wprawiając tym obecnych w prawdziwe 
zdumienie. Sarkazm wypowiedzi B. Drabinioka, 
jeśli chodzi o inwestycje sportowe, poruszył rad-
nego Henryka Frystackiego, który uznał, że roz-
budowa bazy sportowej, szczególnie w placów-
kach oświatowych, jest działaniem „w dobrym 
kierunku” i krytyka realizacji tych inwestycji jest 
niezrozumiała. Uznał prawo opozycji do kryty-
ki, ale i w tym trzeba mieć umiar. Szczególnie 
radni powinni znać, rozumieć i brać pod uwagę 
uwarunkowania zewnętrzne, związane choćby 
z ustawą o zamówieniach publicznych. Radny 
uważa Rybnik za jedno z najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się miast regionu. Z krytycz-
nymi wypowiedziami polemizował też radny 
Michał Chmieliński (BSR), zwracając uwagę 
na przejrzystość polityki finansowej miasta i in-
formowanie radnych o wszystkich działaniach 
w tej sferze. — Liczby mówią za siebie — mówił 
radny, podkreślając szczególnie wagę istotne-

go elementu, jakim jest nadwyżka operacyjna, 
świadcząca o bezpieczeństwie finansowym 
miasta. Henryk Ryszka (BSR) zwrócił uwagę 
na politykę proinwestycyjną: — Miasto jest wiel-
kim placem budowy i dla dalszego rozwoju trze-
ba „przeżyć” istniejące problemy komunikacyjne 
i inne utrudnienia. Wielu mieszkańców jest dum-
nych ze swego miasta, a pozytywne zmiany, jakie 
u nas zachodzą, doceniają też osoby, które kiedyś 
wyjechały stąd za granicę, a teraz chcą tu inwesto-
wać. Przypomniał też, że problemy z realizacją 
np. kanalizacji w Niedobczycach i innych dziel-
nicach maja źródło głównie w kondycji polskich 
firm i zapisach ustawy o zamówieniach publicz-
nych. Radny B. Drabiniok przywołał opinię 
mieszkańców Niedobczyc w sprawie kanalizacji, 
stwierdzając zaniedbania szczególnie tej właśnie 
dzielnicy, co H. Ryszka – radny z Niedobczyc 
– odebrał jako przejaw populizmu. O proble-
mach podejmowanych na zebraniach w dziel-
nicach mówił też St. Stajer, a są one według 
niego, prawdziwym odbiciem sytuacji w mieście. 
Aż tak krytycznej opinii opozycji o wykona-
niu budżetu nie spodziewał się R. Niewelt, tym 
bardziej, że jego własna jest zupełnie odmien-
na. Radny obliczył, że w ciągu 4 ostatnich lat 
na inwestycje przeznaczono w Rybniku ogromną 
sumę 340 mln zł. Były one realizowane plano-
wo i z rozmysłem, powiększając trwały majątek 
miasta oraz przyciągając prywatny kapitał.  
R. Niewelt powtórzył też argument o wielu nie-
wiadomych na etapie tworzenia budżetu, co jest 
powodem późniejszych zmian, a w efekcie 
– lepszy od planowanego wynik finansowy. 
Zarzucając opozycyjnym radnym krytykanctwo, 
brak inicjatyw uchwałodawczych i podważanie 
wiarygodności zewnętrznych ocen działań 
władz miasta, zapowiedział głosowanie radnych 
Bloku Samorządowego Rybnik za absolutorium 
dla prezydenta. Wypowiedź R. Niewelta wywo-
łało polemikę między nim a radnym Stajerem, 
a także radną K. Stokłosą. I było to ostatnie 
starcie w dyskusji na temat wykonania budżetu, 
zaś zakończyło je głosowanie nad absoluto-
rium dla prezydenta. Politykę finansową mia-
sta poparło 15 radnych, przeciw było 4, zaś 3 
osoby wstrzymały się od głosu. W efekcie więc 
Rada Miasta udzieliła prezydentowi ab-
solutorium po raz czwarty i ostatni w tej 
kadencji. 

Kiedy przebrzmiały oklaski, prezydent podzię-
kował swoim zastępcom, sekretarzowi miasta, 
wszystkim naczelnikom, urzędnikom i dyrek-
torom miejskich jednostek i placówek, a szcze-
gólnie służbom finansowym ze skarbnikiem 
na czele. Odniósł się też do dyskusji, a szczegól-
nie zarzutów co do rozbieżności między plana-
mi finansowymi a ich realizacją: —– Już przed 
ponad rokiem, w momencie poddawania pod 
ocenę radnych projektu budżetu zapowiadałem, 
że zadania inwestycyjne są wpisywane do nie-
go zgodnie z aktualną wiedzą o możliwościach 
pozyskiwania unijnych środków na dofinanso-
wanie ich realizacji. Mieliśmy świadomość, że nie 
wszystkie projekty zostaną ocenione pozytywnie, 
ale próbować trzeba, choć to dla służb miejskich 
duży wysiłek. Żyjemy w zupełnie innych niż po-
czątek lat 90. realiach i trzeba zmienić myślenie, 
również w sprawie konstrukcji budżetu. Dziś, 

jeśli ma się jakąś wizję rozwoju miasta, w podej-
mowaniu wysiłku inwestycyjnego trzeba brać pod 
uwagę wykorzystanie zarówno środków unijnych, 
jak i kredytów i to jest droga do rozwoju, zgodnie 
zresztą z opiniami ekonomistów i zasadami pra-
widłowego zarządzania wielkimi jednostkami, 
jakimi są gminy. Na zakończenie kadencji chciał-
bym przypomnieć, że z rozbitych w dobie komuny 
skorupek jajka, jak symbolicznie można nazwać 
organizm państwa, próbujemy w gminach z tru-
dem skleić nową jakość, co łatwe nie jest. Dziękuję 
członkom mojego klubu – Bloku Samorządowe-
go Rybnik za wsparcie w podejmowaniu trudnych 
niekiedy decyzji. A opozycję przepraszam za to, 
że miała być katastrofa, a wyszło dobrze. Rybnik 
jest tego wart!

Opinie na temat sprawozdania z wykona-
nia budżetu za rok 2005 ugrupowań zasiadają-
cych w Radzie Miasta na str. 8–9.

Salonowa przeprowadzka
Radni wydali pozytywną opinię w spra-

wie lokalizacji salonu gier na automatach. 
Od ponad 10 lat poznańska spółka „Grand” 
prowadzi na terenie miasta salon gry na au-
tomatach. Początkowo mieścił się on w hote-
lu „Rynkowym”, obecnie przy ul. Sobieskiego, 
jednak spółka planuje powrót do poprzedniej 
siedziby, dlatego RM musi wydać opinię na te-
mat nowej lokalizacji. Jak wyjaśniała wicepre-
zydent Ewa Ryszka, to jeden z niezbędnych 
dokumentów, jakie spółka musi przedstawić, 
aby uzyskać z Ministerstwa Finansów zgodę 
na prowadzenie tego typu działalności. Po-
zytywne opinie w sprawie lokalizacji salonu, 
spółka uzyskiwała już w latach minionych, 
a poproszona o ocenę Komenda Miejska Policji, 
nie przedstawiła zastrzeżeń ani przeciwwskazań 
co do nowej lokalizacji salonu gier. Zastrzeżeń 
nie mieli też radni, a po uzyskaniu informacji, że 
kamienica, w której mieści się hotel „Rynkowy” 
jest własnością prywatną, przyjęli uchwałę przy 
dwóch głosach wstrzymujących się.

Zaplanowali miejsca pracy?
Jednogłośnie RM zatwierdziła Plan 

inwestycji wspierających tworzenie nowych 
miejsc pracy na terenie gminy górniczej Rybnik. 
Miasto zamierza wystąpić do Banku Gospo-
darstwa Krajowego o preferencyjny kredyt 
przyznawany gminom górniczym na finan-
sowanie inwestycji wspierających tworzenie 
nowych miejsc pracy. Warunkiem koniecznym 
jest przedstawienie ministrowi zatwierdzone-
go przez RM planu inwestycji wspierających 
tworzenie nowych miejsc pracy. Jak mówiła wi-
ceprezydent E. Ryszka, w planie znajduje się 
10 inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej przy ul. Wodzisławskiej (20 nowych 
miejsc prac), kontynuacja budowy obwodnicy 
północnej na odcinku Gliwicka – Wielopol-
ska (400 nowych miejsc pracy), przebudo-
wa rowu odwadniającego przy ul. Podmiejskiej 
– Specjalna Strefa Ekonomiczna (1500 nowych, 
trwałych miejsc pracy), adaptacja domu nauczy-
ciela przy SP nr 29 w Golejowie na przedszkole 
trzyoddziałowe (utrzymanie istniejących 44 
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etatów), adaptacja budynku ZSZ nr 5 przy 
ul. Karłowicza dla potrzeb Domu Dzienne-
go Pobytu Warsztatów Terapii Zajęciowej 
i Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej (12 
nowych miejsc pracy), remont DK Boguszowice 
(2 miejsca pracy), przebudowa drogi krajowej 
nr 78 na odcinku przebiegającym przez mia-
sto (13 miejsc pracy), modernizacja budyn-
ku Rybnickiego Centrum Kultury (11 nowych 
miejsc pracy), budowa układu komunikacyjne-
go w Rybniku (240 miejsc prac) oraz wspieranie 
rozwoju przedsiębiorczości na targowisku miej-
skim (110 nowych i utrzymanie 900 obecnie 
istniejących miejsc pracy). Informacje dotyczące 
ilości miejsc pracy E. Ryszka podała odpowia-
dając na pytanie Andrzeja Wojaczka (PiS), 
który apelował również o prowadzenie inwesty-
cji w dzielnicach górniczych, a A. Fudali odpo-
wiadał, że takie właśnie są plany; wskazał przy 
tym na unijne środki oraz na fundusz rewitali-
zacji terenów górniczych i poprzemysłowych, 
z pomocą którego mają powstać konkretne 
projekty inwestycji w tych dzielnicach. O tym, 
jak ważne jest tworzenie nowych miejsc pra-
cy na terenach po kop. Rymer i RZN–ach 
mówił H. Ryszka, który podkreślał, że należy 
podjąć wysiłki, aby podnieść atrakcyjność tych 
terenów. W podobnym duchu wypowiadał się  
Z. Gajda: — To dobry kierunek — mówił. Zwró-
cił jednak uwagę na fakt, że dzielnice górnicze są 
niedoinwestowane, a mieszkańcy coraz częściej 
wyprowadzają się z tych terenów, dlatego należy 
zachęcać ich do budowy domów i pozosta-
nia w tych dzielnicach. T. Gruszka pytał czy 
w Planie inwestycji... zagwarantowano, że miej-
sca pracy otrzymają tylko rybniczanie, by nie sta-
ło się tak, że firma z Gdańska zatrudni pracowni-
ków ze swojego miasta. Zadaniem E. Ryszki nie 
ma takich obaw, gdyż nie byłoby to dla tej firmy 
opłacalne głównie ze względów ekonomicznych; 
podkreśliła jednak, że miasto zawsze proponuje 
firmom wygrywającym w przetargach, by zatrud-
niały rodzimych pracowników i tak często się 
dzieje. Ponadto jak tłumaczyła wiceprezydent: 
— W planie nie można umieścić zapisu o zatrud-
nianiu jedynie rybniczan. 

Kredyty, kredyty...
Konsekwencją przyjęcia Planu inwesty-

cji... były dwie kolejne uchwały. W pierw-
szej radni upoważnili prezydenta do zacią-
gnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowe-
go kredytów preferencyjnych w łącznej kwocie 
5.299.268 zł, na częściowe sfinansowanie 
inwestycji wspierających tworzenie nowych 
miejsc pracy, z przeznaczeniem na realizację 
czterech projektów. Są to: „Podnoszenie jako-
ści kształcenia poprzez rozbudowę i adaptację 
Domu Nauczyciela przy SP nr 29 (ZSP nr 4) 
na przedszkole trzyoddziałowe w Golejowie” 
(w kwocie 1.271.893 zł.), „Adaptacja budyn-
ku ZSZ nr 5 przy ul. Karłowicza dla potrzeb 
Domu Dziennego Pobytu WTZ i Poradni Psy-
chologiczno–Pedagogicznej” (1.100.561 zł), 
„Przebudowa rowu odwadniającego przy ul. 
Podmiejskiej (jako element uzbrojenia SSE 
i SSP)” w kwocie 763.082 zł, a także „Rozwój 

funkcji kulturalnych na obszarach rewitalizo-
wanych – przebudowa DK w Boguszowicach” 
(2.163.732 zł). Spłata kredytów nastąpi z docho-
dów budżetowych miasta w latach 2007–2009, 
a jak mówił skarbnik B. Paszenda, miasto ko-
rzystało już z podobnych kredytów w 2001 r., 
a co warte uwagi, po zrealizowaniu 50% warto-
ści kosztorysowej inwestycji, istnieje możliwość 
umorzenia 10% kwoty przyznanego kredytu. 
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie, podobnie 
jak drugi z projektów, który dotyczył zaciągnię-
cia kredytów preferencyjnych w Banku Go-
spodarstwa Krajowego ze środków Fundu-
szu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, w łącznej 
kwocie 2.164.982 zł na częściowe sfinansowanie 
kosztów przygotowania projektów kolejnych 
zadań. W grupie siedmiu inwestycji znalazły się 
„Kompleksowa modernizacja budynku Rybnic-
kiego Centrum Kultury na potrzeby mieszkań-
ców regionu” (w kwocie 118.400 zł), „Uspraw-
nienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę 
drogi krajowej nr 78 na odcinku przebiegającym 
przez miasto” (374.342 zł), „Obwodnica północ-
na miasta” (235.360 zł), „Przebudowa ul. Żor-
skiej i Raciborskiej w ciągu DW 935 oraz roz-
budowa infrastruktury drogowej w dzielnicy 
Kłokocin na potrzeby małych i średnich przed-
siębiorstw” (500.000 zł) oraz „Odnowa i roz-
budowa bazy sportowej na potrzeby placówek 
edukacyjnych – budowa sal gimnastycznych przy 
G nr 2 (320.000 zł) i II LO (304.000 zł), a także 
„Budowa infrastruktury wspierającej rozwój 
przedsiębiorczości na targowisku miejskim 
w Rybniku” (w kwocie 312.880 zł). 

Zmodyfikowali budżet
Przyjęcie uchwał w sprawie kredy-

tów preferencyjnych wpłynęło na zmiany 
w budżecie miasta na 2006 r, które radni po-
parli jednogłośnie. Zmiany dotyczą źródeł 
pokrycia deficytu, co wiąże się z wprowadzeniem 
do budżetu kredytów preferencyjnych z BGK 
w kwocie 7.464.250 zł. Zwiększono również 
kwotę planowanych do zaciągnięcia innych 
kredytów i pożyczek o 7.035.750 zł. Jedno-
cześnie zmniejszono przychody ze sprzedaży 
innych papierów wartościowych o kwotę 14,5 
mln zł, przesuwając emisję serii P III transzy 
obligacji komunalnych na 2007 r. Zmiana pro-
gramu emisji nastąpi w II półroczu. 

Z kolei zmniejszenie wydatków Powiatowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej dotyczy zmiany źródeł finanso-
wania przebudowy rowu odwadniającego przy 
ul. Podmiejskiej, które zostanie sfinansowane 
w 80% z budżetu (kwota 763.082 zł będzie 
przeniesiona z rezerwy celowej), a w pozostałej 
części (190.772 zł) z PFOŚiGW. 

Focus dokupi
Uchwałę w sprawie nabycia, zamiany, 

zbycia oraz ustanowienia służebności grun-
towej przedstawioną przez Jerzego Frelicha, 
przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym 
się. B. Drabiniok i St. Stajer otrzymali wyjaśnie-
nia w sprawie bezprzetargowego zbycia nieru-
chomości gminnej o łącznej powierzchni 0,0103 
ha w rejonie dawnego browaru, które wiąże 

się z zamiarem poprawy warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej, będącej 
w użytkowaniu wieczystym spółki Focus Park,  
a R. Niewelt nawiązał do tematu wspólnot 
mieszkaniowych i pytał o wysiłki miasta w sprze-
daży mieszkań. Odpowiadając J. Frelich przy-
pomniał obowiązujące przy wykupie mieszkań 
komunalnych zasady, zawarte w uchwale RM.  

Przejrzyście i wielotematycznie...
Wnioski, oświadczenia, interpelacje i py-

tania radnych rozpoczął przewodniczący 
RM Michał Śmigielski od realizacji zadań, 
jakich podjął się Urząd Miasta, uczestnicząc 
w akcji „Przejrzysta Polska” prowadzonej 
przez „Gazetę Wyborczą”, przy wspar-
ciu Fundacji „Agora”, Polsko–Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korup-
cji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Roz-
woju Demokracji Lokalnej, Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej oraz Banku Światowego. Celem 
akcji jest promowanie uczciwości i skuteczno-
ści w samorządach, co w efekcie ma prowadzić 
do poprawy jakości życia publicznego oraz do po-
budzania aktywności obywatelskiej. UM Rybni-
ka zrealizował 6 zadań obligatoryjnych i 6 zadań 
fakultatywnych odpowiadających sześciu za-
sadom dobrego rządzenia. Opracowano m.in. 
kodeks etyki pracowników UM Rybnika, pro-
cedury naboru na każdy wakat w urzędzie, 
uruchomiono samorządowy serwis informa-
cyjny, wprowadzono do praktyki funkcjonowa-
nia samorządu głosowanie imienne, a do edu-
kacji szkolnej – zajęcia z zakresu etyki społecz-
nej. W akcji uczestniczyło 775 samorządów,  
a 4 marca br. UM Rybnika otrzymał w siedzibie 
„Gazety Wyborczej” certyfikat udziału. — Obec-
nie organizatorzy akcji proponują kontynuację 
programu — mówił M. Śmigielski informując, 
że UM weźmie w nim udział. Zapewnił też, że 
nie wiąże się to z żadnymi zobowiązaniami fi-
nansowymi dla miasta. W dalszej części dyskusji  
K. Zięba mówił o konieczności przeprowadze-
nia remontu ul. Orzepowickiej, zagospodarowa-
nia zaniedbanego placu pomiędzy blokami przy 
ul. Hibnera w pobliżu świetlicy środowiskowej 
oraz dwóch zdewastowanych przystankach obok 
hipermarketu „Real”. Radny pytał też o plany 
zagospodarowania budynku po byłym szpita-
lu „Juliusz”, a w imieniu zarządu i rady nadzor-
czej Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej złożył 
na ręce prezydenta interpelację w sprawie budo-
wy mieszkań socjalnych, do których kierowano by 
również osoby spośród byłych członków spół-
dzielni, co do których sąd orzekł eksmisję, przy-
znając jednocześnie prawo do lokalu socjalnego. 
— Do zapewnienia takich lokali zobowiązana jest 
gmina, a brak możliwości wykonywania wyro-
ków eksmisyjnych oznacza dla rybnickiej spółdziel-
ni bardzo duży problem – rocznie blisko milion 
złotych kosztów utrzymania mieszkań, w których, 
pomimo prawomocnych wyroków eksmisyjnych 
nadal przebywają lokatorzy — mówił radny, 
podkreślając również fakt, że pozostali miesz-
kańcy widzą bezkarność osób, które z różnych 
powodów za mieszkania nie płacą. — Aktualnie 
spółdzielnia posiada 191 wyroków eksmisyjnych, 
w których sąd orzekł prawo do lokalu socjalnego. 
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Niektóre z nich wydano przed 10 laty i przez cały 
ten czas mieszkańcy Rybnika ponoszą koszty utrzy-
mania tych mieszkań. Problem będzie narastał... 
RSM jest jednak otwarta na współpracę z mia-
stem m.in. w zakresie odstąpienia terenów, które 
nadawałyby się pod budowę tego typu obiektów. 
Prezydent przypomniał, że obecnie w mieście 
adaptowanych jest 8 budynków na mieszkania so-
cjalne, ale propozycja RSM odnośnie terenów in-
westycyjnych jest godna uwagi. A. Fudali mówił 
też o konieczności wspólnego działania i pozy-
skiwania na ten cel środków unijnych w ramach 
programu rewitalizacji miast. Podkreślał też, że 
w poszczególnych dzielnicach podnoszą się głosy 
sprzeciwu wobec sytuowania w nich mieszkań 
socjalnych, co sprawy nie ułatwia, a poza tym 
miasto nie chce koncentrować tych mieszkań-
ców w jednym miejscu. Ponadto prezydent wy-
jaśniał, że mieszkania socjalne muszą obecnie 
spełniać określone normy, a to rodzi koszty; 
ma jednak świadomość, że problem nie zniknie, 
dlatego należy odpowiednio przygotować się 
do jego rozwiązania. A. Fudali nawiązał też 
do tematu budynku po szpitalu „Juliusz”, który 
marszałek województwa chce sprzedać, jednak 
za kwotę, której miasto nie akceptuje. Jak 
mówił prezydent, pojawiła się też inna propo-
zycja, zasygnalizowana przez Tomasza Zejera, 
a dotycząca szkolnictwa, jednak A. Fudali nie 
chciał mówić o szczegółach, aby nie potwier-
dziło się porzekadło o obiecywaniu gruszek 
na wierzbie. W dalszej części sesji B. Drabiniok 
zapewnił, że nie jest przeciwny inwestycjom 
i budowie kanalizacji w mieście, ale wymienił 
zadania w skali „mikro”, z których mieszkańcy 
dzielnicy Zebrzydowice cieszyliby się bardziej 
niż z centrów handlowych – odwodnienie ul. 
Kasztanowej i W. Pola, odnowienie rowów me-
lioracyjnych, usunięcie starodrzewia przy ul. 
Zebrzydowickiej, poprawa stanu chodni-
ków oraz wjazdu do ul. Granicznej. Skrytykował 
też fakt pobierania przez miasto opłat od firm 
za zajęcie pasa drogowego. Prezydent wyjaśniał, 
że nie ma możliwości odstąpienia od tych opłat, 
powołując się na kontrolę NIK–u i RIO i obo-
wiązujące przepisy. — Miasto nie jest „pazerne”; 
nie mamy wyjścia, opłata musi być pobierana, 
bo takie jest prawo — tłumaczył prezydent, 
który ustosunkował się też do zasygnalizo-
wanych przez radnego tematów chodników, 
wycinki drzew oraz melioracji, wyjaśniając, że 
być może z punktu widzenia mieszkańców są 
to sprawy drobne, jednak kosztowne: — Trud-
no podejrzewać, że mamy pieniądze i umyślnie nie 
wykonujemy prac w Zebrzydowicach — odpowia-
dał A. Fudali. Z kolei H. Ryszka wspomniał o ko-
nieczności przeprowadzenia rozmów z Zakładem 
Zagospodarowania Mienia Kompanii Węglo-
wej w sprawie wygaszenia palącej się hałdy 
oraz rekultywacji terenów przy ul. Skalnej, 
na którą mimo przeznaczonych środków, nadal 
nie ogłoszono przetargu, a pojawiły się głosy, 
że w efekcie reorganizacji, ZZM może do koń-
ca roku przestać istnieć. Dlatego radny propono-
wał podjęcie w tej sprawie rozmów z Kompanią, 
a J. Cyran zwrócił uwagę, że rekultywacja musi być 
przeprowadzona, a KW zagwarantowała w liście, 
że w tym roku prace zostaną wykonane. Jeże-
li zaś idzie o gaszenie palącej się hałdy, zdaniem  

Kompanii jest to proces długotrwały, a wyziewy są 
monitorowane i nie zagrażają mieszkańcom. 

J. Ibrom nawiązał do nieprzystającego, 
jego zdaniem, otoczenia wokół nowopowsta-
jących centrów handlowych „Plaza” i „Focus 
Park”. Prezydent tłumaczył, że nie powiodły się 
próby wykupu lokali wokół tych obiektów, ale 
wyraził nadzieję, że pawilony i budynki w ich 
otoczeniu zostaną uporządkowane, bo „(...) życie 
wymusi na właścicielach ich uatrakcyjnienie, tak 
by nie tracili klientów”. M. Chmieliński mówił też 
o ul. Wawelskiej w części przylegającej do chodni-
ka i konieczności wykoszenia „sterczących badyli” 
i otrzymał wyjaśnienia odnośnie adaptacji bu-
dynku ZSZ nr 5 przy ul. Karłowicza dla potrzeb 
Domu Dziennego Pobytu Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej i Poradni Psychologiczno–Pedago-
gicznej. Stanisław Lenert pytał kiedy poprawi się 
fatalny stan rybnickich dróg: — (...) Dziury są za-
tykane, ale i tak grozi to urwaniem zawieszenia — 
mówił. Zwrócił też uwagę na drewniane elementy 
konstrukcji w pasażu przy ul. Kościelnej, o odno-
wienie których należy zadbać, zanim, jak mówił 
radny, dojdzie tam do jakiejś katastrofy. Sprawie 
przyjrzą się odpowiednie służby, a do tematu dróg 
powrócił J. Cyran: — Codziennie na rybnickich 
drogach pracuje pięć brygad, które kontrolujemy 
i rozliczamy. W marcu firma drogowa kleiła ulice 
Gliwicką, Raciborską, Zebrzydowicką i Wodzi-
sławską, ale niestety dziury wciąż „wyskakują”. 
Codziennie prace są prowadzone z użyciem asfal-
tu zimnego, gorącego i z remiksera — wyjaśniał 
wiceprezydent wspominając również o trudno-
ściach z rozstrzygnięciem przetargu na asfalt, 
jednak zapewnił, że nawet w sytuacji nieko-
rzystnego dla miasta rozstrzygnięcia, zostanie 
on zakupiony w trybie awaryjnym. — Problem 
dziur traktujemy honorowo. Lada dzień do kle-
jenia wskazanych odcinków przystąpi firma wy-
brana do naprawy dużych powierzchni. Do te-
matu dróg nawiązali też Jan Kruk (BSR), który 
pytał o termin naprawy dróg w dzielnicach, gdyż 
jak mówił, w Boguszowicach są miejsca, gdzie 
przejazd jest praktycznie niemożliwy, np. od ul. 
Patriotów w stronę targowiska, a St. Stajer dowie-
dział się, że już na początku maja powinna być 
przejezdna ul. Żorska. Prezydent ustosunkował 
się również do dwóch innych pytań radne-
go RIO. Dotyczyły one powodów, dla których 
gliwicka prokuratura prowadzi postępowanie 
przeciwko komendantowi rybnickiej Straży Miej-
skiej oraz opinii prezydenta w sprawie dużych 
zarobków prezesów rybnickiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji oraz spółki Hossa: 
— Ludzi bulwersuje fakt, że prezes PWiK zarobił 
w ubiegłym roku ponad 200 tys. zł, a prezes Hossy 
– ponad 120 tys. zł, podczas gdy straty, jakie ta spół-
ka przyniosła miastu wynoszą 220 tys. zł. — mówił 
St. Stajer. Prezydent stwierdził, że wynagrodzenie 
szefa wodociągów było wysokie, ale tłumaczył 
tego podstawy: — Pierwszą część budowy sieci ka-
nalizacyjnej realizowało PWiK, a prezes musiał 
podpisywać pewne dokumenty, gwarantując 
swoim osobistym majątkiem. Nie wiem czy ktoś 
z państwa zdecydowałby się na odpowiadanie 
za sprawy związane z miastem całym swoim 
majątkiem. Dlatego uważam, że prezesowi należa-
ło odpowiednio zapłacić, ale wynagrodzenie za rok 
2006 na pewno radykalnie spadnie — wyjaśniał. 

Odniósł się również do wynagrodzenia preze-
sa Hossy, polemizując z podaną przez radne-
go RIO wielkością; tym niemniej podkreślił, 
że pani prezes dokonuje rzeczy wyjątkowych, 
dba o ośrodek w Kamieniu jak o własny i jest bar-
dzo oddana swojej pracy. Mówił też, że być może 
uda się sprawić, by ośrodek stał się zapleczem 
dla stadionu śląskiego podczas dużych imprez, 
jak na przykład piłkarskie Mistrzostwa Europy. 
— Wynagrodzenie pani prezes, biorąc pod uwagę 
wynagrodzenie w innych spółkach, jest adekwat-
ne do tego co robi i za jaki majątek odpowia-
da — wyjaśniał prezydent, który ustosunkował 
się również do sytuacji komendanta rybnickiej 
SM: — W wyniku kontroli przeprowadzonej 
przez Śląską Komendę Policji, komendantowi po-
stawiono zarzuty, które są obecnie rozpatrywane 
— wyjaśnił. Wspomniał tylko, że dotyczą one 
m.in. konwojowania pieniędzy, które SM wy-
konywała na polecenie miasta, bez stosownych 
uprawnień. W konsekwencji konieczne stało się 
albo dozbrojenie SM w broń palną, albo wybranie 
firmy do konwojowania środków pieniężnych: 
— I w ten sposób to co mogła robić i robiła Straż 
Miejska, teraz za 80 tys. zł rocznie, będzie wyko-
nywała jedna ze specjalistycznych firm; takie są 
przepisy... Henryk Frystacki wspomniał o pracach 
remontowych prowadzonych na ujęciu wodnym 
na tamie obok ul. Wielopolskiej, które dokoń-
czono dopiero w marcu, pozostawiając teren 
„w stanie skandalicznym” oraz o stanowiącym 
zagrożenie dla rowerzystów konarze na ścieżce 
rowerowej za stadionem. Radny proponował 
również doprojektowanie sieci energetycznej 
do opracowanego już projektu oświetlenia do bu-
dynku za pawilonami „Forda” w Wielopolu, gdyż 
jego zdaniem, już za parę lat będzie ono tam 
potrzebne. Zdaniem J. Cyrana to kwestia nie 
najbliższych, a 10, 20 lat, ale przyjrzy się sprawie; 
uznał jednak, że to „wychodzenie przed orkiestrę”. 
— Jest pan pesymistą — odpowiadał H. Frystacki, 
przekonując, że w Wielopolu od strony „Forda” 
powstaje kolejny autokomis, a za nim znajdują 
się kolejne działki przeznaczone do zabudowy. 
O konieczności oświetlenia garaży przy IV szy-
bie mówił z kolei radny z Boguszowic Osiedla  
T. Gruszka, a szef tamtejszej RD J. Kruk wyja-
śniał, że z przyznanych w tym roku na dzielnicę 6 
nowych punktów świetlnych wszystkie zostały już 
zagospodarowane. — Oświetlenie przy IV szybie 
czeka w kolejce tak jak inne rejony Boguszowic 
Osiedla. Musielibyśmy mieć około 20 nowych 
punktów świetlnych, by zaspokoić wszystkie po-
trzeby — odpowiadał J. Kruk. Radny pytał też 
o zaawansowanie prac przetargowych na mo-
dernizację krytej pływalni. — Do końca kwiet-
nia opracowana zostanie cała dokumentacja tech-
niczna i w ciągu 60 dni ruszą procedury przetar-
gowe, tak by można było w IV kwartale rozpocząć 
pewne roboty, jeżeli oczywiście wszystko pójdzie 
sprawnie, zgodnie z przetargowym planem — wy-
jaśniał wiceprezydent J. Cyran. Tak sprawnie, jak 
przeprowadzona została ta sesja...

(r), (S)

Kolejna sesja RM odbędzie się
31 maja br. o godz. 16.00
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Opinie ugrupowań zasiadających w RM o wykonaniu budżetu za 2005 rok 
Blok Samorządowy Rybnik 

Oceny sprawozdania z wykonania budżetu 
Miasta Rybnika za 2005 r. dokonały komisje 
branżowe i Komisja Rewizyjna Rady Miasta, 
a także Regionalna Izba Obrachunkowa 
– wszystkie te opinie są pozytywne. Nie może 
być inaczej. A dlaczego?

Budżet Miasta Rybnika po stronie dochodów 
i wydatków systematycznie rośnie – co rok o ok. 
50 mln, tj. średnio rocznie o 17%. Jeżeli w 2003 
r. – wyniósł po stronie dochodów i wydatków 
ok. 300 mln zł, to w roku 2004 ok. 350 mln zł, 
zaś w roku 2005 – ok. 400 mln zł. Wzrost jest 
dynamiczny i widoczny. Miasto zainwestowało 
w tzw. majątek miejski w roku 2002 – 85 mln 
zł, w 2003 – 56 mln zł, w 2004 – 78 mln zł,  
w 2005 – 121 mln zł – razem 340 mln zł, a więc 
średnio 24% na inwestycje ze swych rocznych 
wydatków. Dzięki takiej polityce gospodarczej 
Rybnik od 6 lat zajmuje w wielu klasyfikacjach 
czołowe miejsca, „startując w ekstraklasie” 
wśród największych polskich miast powyżej  
100 tys. mieszkańców. Te dobre wyniki ukształ-
towały pozytywny wizerunek miasta. Inwesto-
rzy prywatni masowo chcą budować w Rybniku.  
W latach 2005–2006 inwestują dodatkowo 
460 mln zł ze swych prywatnych środków. Dla 
większości mieszkańców „to widać, to sły-
chać...”. Tylko fundamentalna opozycja widzi 
to tragicznie i węszy podstęp.

Oczywiście trudności i kłopoty w realizacji 
zadań budżetowych są i będą. Te duże sumy 
pieniężne muszą być „przepracowane” przez 
osoby zarządzające, urzędników, przez firmy 
budowlane, przez robotników i kierowników 
na różnych szczeblach. Trzeba wydać tysiące 
pism, decyzji, Rozstrzygać setki przetargów, 
rozwiązać tysiące problemów, a wszędzie są 
ludzie ze swymi codziennymi problemami, 
żyjemy obecnie w trudnej rzeczywistości 
gospodarczej. Ale podjęty wysiłek jest duży  
i kontynuowany, wymagający dużych nakładów 
pracy. Radni Bloku Samorządowego Rybnik 
(BSR) oceniają go z uznaniem.

Właśnie ci radni, popierając prezydenta 
pozwalają mu śmiało i z rozmachem realizować 
tak duże zadania. Mieszkańcy wiedzą, że do 
realizacji trudnych zadań potrzeba poparcia 
radnych i sam prezydent musi mieć większość 
w Radzie Miasta. Dynamiczny rozwój Rybnika 
od 1990 r. przez wszystkie kadencje odnowio-
nego samorządu jest możliwy m. in. dlatego, 
że do tej pory każdy prezydent w Rybniku miał 
poparcie radnych i mieszkańców. Nie tracimy 
czasu i energii na wzajemną walkę, niszczące 
polityczne kłótnie i ambicjonalne odmowy 
współpracy. W Rybniku nie chcemy uprawiać 
gorszących partyjnych rozgrywek.

Są opóźnienia w realizacji kanalizacji, nie 
wszystkie wydatki są najpilniejsze, bo należa-
ło np. zbudować „podjazd do biblioteki”, to 
prawda, ale czy to jest powód do nie udzielenia 
absolutorium lub do wstrzymania się od spra-
wiedliwej oceny wysiłku ludzi?

Radni na wrześniowej sesji RM byli świad-

kami bardzo pochlebnych ocen wygłoszonych 
przez inwestorów pracujących w Rybniku o bar-
dzo korzystnym klimacie stworzonym dla nich 
przez Urząd Miasta Rybnika. Również oceny 
i miejsca zajmowane przez Rybnik w rankin-
gach, gdzie ocenia się poszczególne miasta przy 
pomocy wskaźników, różnorodnych kryteriów 
istotnych dla miast – ale porównujących te mia-
sta od Poznania, Rybnika, Krakowa i Katowic... 
do Płocka i Rzeszowa musi zastanowić nawet 
największych malkontentów.

Procedura absolutoryjna to przede wszystkim 
ocena rocznego wykonania budżetu miasta, to 
rachunkowość, to sprawozdania finansowe. 
Ale oceny bilansowo–finansowe są trudne dla 
powszechnego odbioru mieszkańców. Dlatego 
poszerzamy te oceny o porównanie z innymi 
miastami np. poprzez własne odczucia, czy też 
klasyfikacje i rankingi, ale to też nie jest pełna 
ocena. Przytaczamy oceny ludzi postronnych, 
ale takich, którzy posiadają odpowiednią 
wiedzę porównawczą. Wreszcie słuchamy 
mieszkańców Rybnika – ludzi, którzy na co 
dzień znoszą trudności mieszkania na wielkim 
placu budowy. To do nich odwołuje się część 
opozycji. Myślę jednak, że mieszkańcy rozu-
mieją trudności i są cierpliwi, a rozwijający się 
Rybnik wszystkich cieszy.

Moim zdaniem finanse miasta są przejrzyste. 
Wszystko rozpoczęło się w 2001 roku, kiedy  
z powodu ubiegania się o fundusze europejskie 
na kanalizację sanitarną zostaliśmy poddani 
wielopłaszczyznowym kontrolom i audytom 
przez niezależne instytucje finansowe. Ko-
lejne ubieganie się w roku 2002 o kredyt  
w formie obligacji komunalnych spowodowało 
dalsze prace restrukturyzacyjne w dziedzinie 
finansów miejskich. W marcu 2006 r. Komisja 
Rewizyjna skontrolowała sprawozdanie finan-
sowe Wydziału Finansowego UM w formie 
druków: Rb–27, Rb–28 Rb–N i z przyjemnością 
zauważyła że:

• zadłużenie jest wyjątkowo proste i przej-
rzyste, mające tylko trzy źródła finansowania  
i to najtańsze w Polsce;

• mimo wysokich wydatków w 2005 r. rzędu 
407 mln zł, procentowe zadłużenie miasta nie 
wzrosło i zostało utrzymane na bezpiecznym 
poziomie;

• wolne środki to prawie 25 mln zł;
• nadwyżka operacyjna to prawie 52 mln zł.
Dlatego też radni BSR z czystym sumieniem 

głosowali za udzieleniem absolutorium prezy-
dentowi z wykonania budżetu za 2005 r. Był to 
najlepszy budżet w historii Rybnika, stanowiący 
dobry start do trudnych zadań w 2006 r. 

Romuald Niewelt
przewodniczący Klubu Radnych BSR

Platforma Obywatelska
Kolejny rok potwierdził medialny charakter 

budżetu miasta. Plan pierwotny to zapowiedź 
gigantycznego sukcesu i historycznie najwyż-
szych wydatków majątkowych (ok. 214 mln 
złotych tj. prawie 43% wszystkich wydatków). 

W trakcie roku korekta i w planie po zmianach 
już tylko 138 mln wydatków majątkowych,  
a na koniec roku jeszcze mniej bo 121 mln czyli 
56,5% tego co miało być. Wykonanie 56,5% 
pierwotnego planu wydatków majątkowych 
nie może by powodem do dumy nawet wtedy, 
gdy ma się pewność, że zgrany kolektyw BSR 
i „grupa wsparcia” udzieli absolutorium. Dla 
mieszkańców, którzy prędzej czy później za to 
zapłacą, jest jednak „mały sukces”– zapłacą 
później.

Widmo poważnych kłopotów budżetowych 
przesuwa się na drugą połowę zbliżającej się 
nowej kadencji samorządu. Dzięki takiej re-
alizacji planów, deficyt budżetowy 2005 roku 
z prawie 80 mln zmalał do niespełna 10 mln, 
a reating na poziomie A – (pol), który przy 
poprzednich założeniach miał perspektywę 
negatywną wrócił do stabilnej. W sumie dług 
rośnie trochę wolniej więc i poważne kłopo-
ty będą trochę później. Dość już tych liczb  
i wskaźników. Dla mieszkańców naszego miasta 
to nie procenty i miliony się liczą, a codzien-
na rzeczywistość. W tej rzeczywistości coraz 
trudniej nie zauważyć rozkopanych i zniszczo-
nych dróg, opóźnień w robotach, problemów 
komunikacyjnych, zwykłej fuszerki i poczucia 
bezsilności wobec braku reakcji na ten coraz 
większy bałagan. Wolę skromniejsze plany, ale 
zrealizowane, wolę życie na własny rachunek, 
a nie kosztem innych, wolę rzeczywiście zrów-
noważony rozwój, a nie jego pozory.

Dlatego nie mogę zaakceptować kolejnego 
spektakl–show na użytek propagandy sukcesu, 
tym bardziej, że już w poprzednich latach re-
alizowano ten sam scenariusz.

Bronisław Drabiniok, PO

Prawo i Sprawiedliwość
Podczas dyskusji w grudniu 2004 r. nad 

przedłożonym do uchwalenia przez radnych 
miasta Rybnika budżetem na rok 2005, radni 
koła PiS postulowali o dokonanie w nim zmian 
poprzez zwiększenie wydatków na inwestycje 
w dzielnicach górniczych. Wtedy Prezydent 
Miasta nie wyraził zgody na ich wprowadzenie. 
Tych zmian, uwzględniających specyficzne 
potrzeby dzielnic górniczych, nie doczekaliśmy 
się w trakcie wprowadzania tak licznych korekt 
budżetu w roku 2005.

Niejednokrotnie zwracaliśmy uwagę, że nie 
jest zadaniem własnym miasta inwestowanie w 
obiekty hotelarskie prowadzone przez  spółkę 
„Hossa”, a mimo to w trakcie roku budżeto-
wego zaplanowaną wcześniej na remont hotelu 
„Olimpia” kwotę 9.290.000 zł powiększono 
dekapitalizując w/w spółkę pieniędzmi miasta 
w wysokości 1.350.000 zł. W tym samym czasie 
w Rybniku nie oddano do użytku ani jednego 
nowego mieszkania komunalnego czy też 
socjalnego.

Ze zdziwieniem przyjęliśmy informację 
zawartą w sprawozdaniu z wykonania planu 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, iż dotację do modernizacji  
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systemów grzewczych wykorzystano w 63%, 
a na likwidację niskiej emisji w budynkach 
położonych na terenie miasta zaledwie w 
3,56%. Efekt – tej zimy w Rybniku mieliśmy 
potężny smog o czym nie omieszkały donieść 
ogólnopolskie media. 

Według nas, powyższe spowodowane było 
z jednej strony brakiem dobrej komunikacji 
między Urzędem Miasta a mieszkańcami, w 
wyniku czego niedostatecznie rozpropagowana 
jest możliwość modernizacji systemów grzew-
czych z możliwością pozyskania dofinansowa-
nia z budżetu miasta. Z drugiej strony istnieje 
archaiczny regulamin przyznawania w/w dofi-
nansowania. W ubiegłym roku miasto, poprzez 
zależną od siebie w 100% spółkę, jaką jest 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 
zafundowało mieszkańcom kolejną podwyżkę 
cen wody i odprowadzanych ścieków. W kon-
tekście tych podwyżek nie dziwią nas bardzo 
wysokie zarobki prezesa PWiK, a zaskoczył 
nas jedynie fakt, iż są one prawie dwukrot-
nie wyższe od zarobków Prezydenta Miasta.  
W roku 2005 do kasy miejskiej wpłynęły niema-
łe kwoty od firm budujących centra handlowe, 
ale jak widzimy, bum inwestycyjny zaskoczył 
włodarzy miasta skutkując brakiem głęboko 
przemyślanej i odpowiednio wcześniej zreali-
zowanej infrastruktury drogowej, skazując tym 
samym mieszkańców na prowizorki na drogach 
i objazdy utrudniające nam codzienne życie.

Wobec powyżej przytoczonych argumen-
tów radni Prawa i Sprawiedliwości w trakcie 
głosowania nad wnioskiem o udzielenie abso-
lutorium Prezydentowi Miasta za wykonanie 
budżetu w 2005 roku postanowili wstrzymać 
się od głosu .

Tadeusz Gruszka, 
Andrzej Wojaczek, Tomasz Zejer, PiS

Rybnicka Inicjatywa Obywatelska
Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Katowicach w sprawie udzielenia 
Prezydentowi Miasta Rybnika absolutorium 
na podstawie dokonanej analizy sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta za 2005 rok opiera 
się głównie na ocenie finalnego wyniku finanso-
wego z podkreśleniem, że osiągnięto ponad 50 
milionową nadwyżkę operacyjną, i że ustawowe 
wskaźniki zadłużenia są bezpieczne dla miasta. 
Naszym zdaniem jest to ocena wykonania bu-
dżetu w sensie czysto matematycznym. Miesz-
kańców Rybnika, a w szczególności radnych 
miasta, nie może ten fakt satysfakcjonować, 
gdyż w przyjętej  do wykonania wersji budżetu 
na 2005 rok wskaźniki zadłużenia również 
kształtowały się na bezpiecznym poziomie, 
mimo że zakładany deficyt był 8 razy większy, 
a skumulowany niedobór  na koniec roku miał 
być 2 razy wyższy.

Właściwą ocenę realizacji budżetu daje jego 
porównanie do założeń uchwały budżetowej 
Stosując się do tej zasady, zauważymy, że do 
pełnej realizacji dochodów ogółem zabrakło 
prawie 10%, przy czym dochody własne prze-
kroczono aż o 26,1%, natomiast planowane 
dochody z funduszy celowych i innych źródeł 
zrealizowano zaledwie w 34,3%, w wyniku  

czego otrzymano o 60 mln zł mniej niż za-
kładano. Z kolei wydatki ogółem wykonano  
w 81,5%, w tym bieżące w 100%, a majątkowe 
zaledwie w 56,6%. Korygując wydatki majątko-
we o wydatki niewygasające, które w roku 2005 
osiągnęły niewyobrażalnie wysoką kwotę, bo aż 
42,5 mln zł, okazuje się, że faktyczne wykonanie 
wydatków majątkowych obniża się do poziomu 
36,8% (tj. do 78,6 mln zł). Wyjaśnijmy, co kryje 
się pod pojęciem wydatków niewygasających. 
Otóż są to kwoty zaliczone do wykonania  
w 2005 roku, ale w rzeczywistości ich nie wydat-
kowano i nie ma gwarancji ich zrealizowania 
w roku 2006, gdyż do ich rozliczenia już nikt 
nie będzie wracał. W konsekwencji wydatki 
niewygasające zafałszowują faktyczne wyko-
nanie budżetu. W tej sytuacji zrozumiałe jest,  
że wskutek rażąco niskiego wykonania wydat-
ków niedobór budżetowy jest także znacznie 
niższy niż zaplanowano i wynosi 12,2% planu. 
Czy jest to powód do satysfakcji? Naszym 
zdaniem absolutnie nie.

Budżet roku 2005 był najgorzej zrealizo-
wanym budżetem od trzech lat. Nastąpiło 
drastyczne załamanie na odcinku realizacji 
priorytetowego zadania, jakim jest budowa 
kanalizacji sanitarnej, gdzie plan wykonano  
w niespełna 30%. Korygując wykonanie tego 
zadania o kwotę wydatków niewygasających 
(8 mln zł), poniesione nakłady na tej inwe-
stycji wynoszą 33,9 mln zł i stanowią zaledwie 
24%. Plan inwestycji wieloletnich w zakresie 
dróg zrealizowano w 45%, a odejmując wy-
datki niewygasające (6,3 mln zł) wykonanie 
stanowi 25,3% założeń uchwały budżetowej. 
Zrezygnowano z realizacji 2 zadań w zakresie 
dostosowania dla potrzeb niepełnosprawnych 
budynku Ratusza oraz Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Rybniku i nie decy-
dowały tu względy finansowe, lecz brak woli 
politycznej, bo inwestycje te w sumie miały 
kosztować 644 tys. zł. Za to była wola politycz-
na, by przeznaczyć 507,5 tys. zł na hotelik dla 
kadry naukowej przy Zespole Szkół Wyższych 
w Rybniku oraz 2782 tys. zł na wsparcie finan-
sowe spółki „Hossa” (850 tys. zł – dopłata do 
kapitału, 1830 tys. zł – zakup dodatkowych 
udziałów, 102 tys. zł – umorzenie podatków), 
oprócz poniesionych nakładów inwestycyjnych. 
Miarą dobrze wykonanego budżetu nie jest 
jego efekt końcowy, tzn. wielkość deficytu czy 
nadwyżki finansowej, lecz stopień rzeczowej 
realizacji uchwały budżetowej. Dlatego, oce-
niając wykonanie, nie można brać pod uwagę 
tylko sfery matematycznej i jej końcowego 
wyniku, ale w równej mierze należy odnieść się 
do działań Prezydenta Miasta i jego skutecz-
ności w zakresie realizacji zadań. Prezydent, 
przedkładając Radzie Miasta projekt budżetu, 
przekonał spolegliwą mu większość radnych do 
przyjęcia budżetu na 2005 rok, a tym samym 
wziął pełną odpowiedzialność za lansowaną 
przez siebie politykę finansową i wizję przy-
szłościową miasta. Jeżeli więc w ubiegłym roku 
nie zrealizowano części zaplanowanych zadań 
inwestycyjnych za kwotę ponad 90 milionów 
złotych, to mieszkańcy Rybnika nie mogą mieć 
powodów do radości, bo kolejny raz zapowia-
dany rozwój i sukcesy przesuwają się w czasie. 

Za taki stan rzeczy nie może pan Prezydent 
– mówiąc sarkastycznie – obwiniać całego 
świata, ale powinien wyciągnąć jednoznaczne 
wnioski, że powielające się opóźnienia i pogłę-
biające zaburzenia, głównie w sferze inwesty-
cyjnej, prowadzą miasto do trudnej sytuacji. 
Życie w takim mieście stanie się utrapieniem. 
Wówczas mówienie, że prezydent nie okazał się 
jednak tym kreatorem i gospodarzem jakiego 
oczekiwano, będzie mocno spóźnione. Dlate-
go trzeba mieć świadomość powagi sytuacji 
i odwagę, aby powiedzieć prezydentowi, że 
jego poczynania źle wróżą naszemu miastu na 
przyszłość. Odznaczenia i dyplomy przyzna-
wane Panu Prezydentowi Adamowi Fudalemu 
np. w Warszawie, nam mieszkańcom Rybnika, 
nie umilą i nie ułatwią życia, bo negatywne 
skutki zarządzania miastem już odczuwamy  
i jeszcze długo będziemy musieli je znosić. Tych 
negatywów jest wiele, ale warto przytoczyć choć 
jeden: fatalny stan dróg i spóźniona realizacja 
rozwiązań komunikacyjnych w mieście. Zabie-
ganie o wysokie notowania w rankingach nie 
idzie w parze z dbałością o poprawę sytuacji  
w dzielnicach miasta. Nie do przyjęcia jest fakt, 
że realizowane są potrzeby niektórych tylko 
dzielnic. Zaniedbania w większości dzielnic 
miasta narastają, a Prezydent nie może ciągle 
zasłaniać się zadaniem stulecia, jak nazywa 
budowę kanalizacji sanitarnej, gdyż cierpliwość 
ludzka ma swoje granice. Obecny stan miasta 
przypomina okres propagandy sukcesu z cza-
sów Gierka, kiedy na każdym kroku głoszono 
o rzekomym, wspaniałym rozwoju, a w rzeczy-
wistości byliśmy w „trzecim świecie”.

Radni i wszystkie osoby, które pochwalają 
obecny styl zarządzania miastem, muszą pamię-
tać, że biorą na siebie także odpowiedzialność 
za dzisiejszy i przyszły stan Rybnika. Na pewno 
jest to odpowiedzialność w sensie moralnym, 
która szczególnie dla radnego miasta winna być 
odpowiedzialnością nadrzędną. Opinia nasza, 
tj. radnych Rybnickiej Inicjatywy Obywatel-
skiej, co do udzielenia Prezydentowi Miasta 
absolutorium za 2005 rok, wynika z powyższego 
przedstawienia i jest diametralnie odmienna 
od opinii  radnych BSR oraz współpracujących 
z nimi radnych lewicy i dlatego głosowaliśmy 
przeciwko.

Krystyna Stokłosa, Longin Bednorz  
i Stanisław Stajer, RIO

Socjaldemokracja Polska 
Wśród głosujących za udzieleniem absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu Miasta Rybnika 
za 2005 r. byłem również i ja. Zachodzi zatem 
pytanie dlaczego podjąłem taką, a nie inną decy-
zję. W odpowiedzi pragnę streścić choć w kilku 
zdaniach swoje uzasadnienie, a mianowicie: 
Budżet roku 2005 według uchwały budżetowej 
w zakresie dochodu miał wynosić 419 mln zł, a w 
zakresie wydatków 499 mln zł i powinien zamy-
kać się wysokim deficytem w wysokości – 79 mln 
zł. Tymczasem na koniec roku 2005 faktyczny 
deficyt wynosił – 9.700 tys zł, a więc jest to deficyt 
znacznie obniżony. Zdaję sobie sprawę z faktu 
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w październiku 2002 roku Rady Miasta. Czas więc na podsumowania.

Komisje mają głos
W tym miesiącu przedstawiamy tematykę, 

jaką w czasie bieżącej kadencji zajmowała się 
Komisja Finansów, której przewodniczy radny 
Michał Chmieliński.

wykonania nie wszystkich planowych inwestycji 
określonych w budżecie, co było głównym po-
wodem zmniejszenia się deficytu, ale przecież 
te środki nie wydane w 2005 roku przechodzą 
na rok 2006. Uważam zatem, że takie działanie 
nie może być negatywnie ocenianie, bo przecież 
nie jest sztuką dla sztuki wydawać bez należy-
tego uzasadnienia publicznych pieniędzy tylko 
dlatego, że się je posiada. Zapoznałem się w 
sposób szczegółowy z realizacją budżetu za rok 
2005 zarówno w zakresie finansowym jak i też w 
zakresie rzeczowym, mam też swoje uwagi co do 
strategii rozwoju Miasta Rybnika. Uważam, że w 
kilku dziedzinach powinniśmy inaczej planować 
inwestycję i uzyskiwać lepsze wyniki, wychodząc  
tym samym naprzeciw oczekiwaniom mieszkań-
ców naszego miasta. Chociażby w zakresie: 
1. Budowy mieszkań socjalnych dla najuboż-
szych grup społecznych, realizując tym samym 
politykę mieszkaniową miasta. Musimy do-
strzegać fakt istniejącego w mieście bezrobo-
cia, ogromu wyroków sądowych z powództwa 
różnych spółdzielni mieszkaniowych przeciwko 
zadłużonym rodzinom oraz fakt istnienia ludzi 
bezdomnych.
2. Uważam również, że cena wody i odpro-
wadzania ścieków w mieście jest za wysoka 
i powinna być w niższa, a sposób rozliczania 
się za pobór wody powinien odbywać się na 
podstawie umowy cywilno–prawnej z każdym 
z jej odbiorców.
3. Należałoby również zwiększyć działania na 
rzecz poprawy stanu dróg i budowy chodników, 
przyśpieszenia budowy obwodnicy Północnej.
4. Poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców 
miasta, zwalczania w sposób zdecydowany 
szkodliwego zjawiska, jakim jest niszczenie 
elewacji budynków farbami, wprowadzenia jak 
najszybszego monitoringu wizyjnego miasta.
Zapoznałem się również z wynikami kon-
troli, jakie miały miejsce w Urzędzie Miasta 
i jednostkach organizacyjnych miasta przez 
różne instytucje uprawnione, w tym NIK i RIO 
w Katowicach.

Pozytywnie oceniam fakt umiejętnego pozy-
skiwania przez miasto środków pomocowych 
z Unii Europejskiej i innych na realizację 
zadań inwestycyjnych w tym działań na rzecz 
poprawy ochrony środowiska poprzez budowę 
kompleksowej kanalizacji sanitarnej.

Spostrzeżenia moje pozwalają mi na obiek-
tywną ocenę stanu rzeczy. Rybnik idzie 
w dobrym kierunku, kierunku rozwoju miasta, 
świadczyć mogą tu chętnie podejmowane inwe-
stycje przez obce podmioty, jak choćby budowa 
placówek handlowo–usługowych i innych. To 
rodzi nadzieję stopniowego pomniejszania ska-
li bezrobocia w mieście. Dlatego też udzieliłem 
Prezydentowi Miasta Rybnika absolutorium.

Kazimierz Zięba, SdPl

Swojej opinii nie przekazali nam radni SLD
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— Nasz cykl 
rozmów z prze-
wodniczącymi 
komisji bran-
żowych Rady 
Miasta chcieli-
śmy rozpocząć 
od kierowanej 
przez pana Ko-
misji Finansów, 
u w a ż a j ą c  j a 
niejako za „ko-
misję – matkę”. 
Jednak pan pro-
sił, by rozmowę 

przeprowadzić dopiero po sesji absolutoryjnej 
czyli po przyjęciu sprawozdania z wykonania 
budżetu...

— Pozwoli pani redaktor, że powiem żar-
tobliwie: udzielając wywiadu w takiej właśnie 
kolejności potwierdzam, że zajmuje ona jedno 
z centralnych miejsc wśród ośmiu komisji Rady 
Miasta. Tak w rzeczywistości jest, Komisja Fi-
nansów jest, użyję tutaj porównania, jak gdyby 
soczewką skupiającą wszystkie sprawy mające 
wymiar finasowy, które przybierają kształt 
uchwał. A sesja absolutoryjna czyli sprawozda-
nie z wykonania budżetu jest podsumowaniem 
naszej pracy.

Nad słusznością proponowanych w uchwałach 
rozwiązań i skutkach finansowych, jakie one 
niosą, w pracach i posiedzeniach komisji udział 
bierze 9 radnych, a frekwencja na posiedzeniach 
jest prawie 100%. Wynika to na pewno z dużego 
poczucia odpowiedzialności członków komisji 
za własne opinie o projektach uchwał. Głosując 
za ich przyjęciem wskazujemy Radzie Miasta 
właściwy kierunek uznawany przez większość 
członków komisji jako słuszny. Opowiadamy się 
w ten sposób za konsekwentną realizacją celów 
wyznaczonych przez prezydenta i przez Radę 
Miasta, określonych w uchwale budżetowej na 
dany rok. W posiedzeniach Komisji Finansów 
zawsze uczestniczy prezydent, skarbnik, czasami 
również inni przedstawiciele pionu finansowego 
lub pionów merytorycznie odpowiedzialnych za 
dany temat. 

— Czym zatem zajmuje się Komisja Finan-
sów?

— Upraszczając – wszystkimi sprawami mia-
sta wpływającymi na jego finanse. Wśród nich 
są priorytetowe, o zdecydowanie kluczowym 

znaczeniu dla Rybnika, ale i takie, które przy-
noszą chociażby minimalne skutki finansowe. 
Przykładem priorytetowych spraw jest budowa  
kanalizacji sanitarnej, rozpoczęta modernizacja 
rybnickiego odcinka trasy krajowej 78 (prace już 
się rozpoczęły),  budowa północnego odcinka 
obwodnicy oraz budowa infrastruktury katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie 
sąsiadującym z elektrownią „Rybnik”. Pamię-
tam, że na sesji absolutoryjnej dwa lata temu 
użyłem takiego górnolotnego sformułowania, iż 
kanalizacja jest dziełem 800–lecia. I to jest fakt, 
gdyż infrastruktura, której kanalizacja jest tylko 
jednym elementem, stwarza podstawy rozwoju 
miasta w perspektywie następnych dziesięcioleci. 
Gdybyśmy jako miasto – czyli jego mieszkańcy 
– nie podjęli tego dzieła tak bardzo obciążają-
cego budżety miasta w kolejnych latach, bardzo 
kosztownego i generującego deficyt budżetowy, 
mimo znaczących dotacji z funduszy unijnych, 
za kilka lat młodzi dzisiaj rybniczanie nie zo-
stawiliby na nas suchej nitki! Dzisiaj mogę więc 
rozszerzyć moje stwierdzenie i powiedzieć, że 
rozbudowa infrastruktury jest wielkim dziełem 
800–lecia rybniczan dla następnych pokoleń. 
Takie wyzwanie stawia przed nami prezydent, 
określając priorytetowe cele proinwestycyjnej, 
rozwojowej polityki miasta. Te cele zapisane są 
w wieloletnich planach inwestycyjnych. Głosu-
jąc za przyjęciem planu budżetu na dany rok, 
opowiadamy się za rozwojem cywilizacyjnym 
miasta i jego mieszkańców. 

— Jaka jest rola komisji w budowaniu bu-
dżetu? 

—Konstruowanie budżetu miasta jest wielce 
skomplikowanym procesem. Pracują nad nim  
wszystkie służby UM oraz komisje RM. Central-
ne miejsce zajmuje pion finansowy kierowany 
przez skarbnika. Wrócę tutaj do przytoczonego 
porównania dotyczącego Komisji Finansów, 
odnosząc je do roli jaką pełni pion finansowy 
– jest on soczewką skupiającą finansowe efekty 
pracy wszystkich komórek organizacyjnych 
urzędu, określających, jakie zadania będą 
ujęte w budżecie miasta. Plan konkretyzuje się 
w wymierne pieniężne strumienie, wpływające 
lub wypływające z kasy miejskiej. Jeśli ogólny 
bilans tych strumieni jest ujemny, czyli więcej 
pieniędzy wypływa, oznacza to, że powstaje 
deficyt i musimy ten deficyt sfinansować – czyli 
pokryć zewnętrznym źródłem finansowania. 
Konstruując budżet miasta trzeba mieć na 
względzie wiele bardzo ważnych elementów 
i czuwać m.in. nad tym, aby deficyt do docho-
dów, zobowiązania, skumulowany dług, czy 
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spłata zadłużenia nie przekroczyły dopusz-
czalnych poziomów, ustalonych w ustawie 
o finansach publicznych. 

Jednym z najważniejszych założeń jakie sta-
wia prezydent swoim służbom jest takie plano-
wanie, aby wykorzystać maksymalnie możliwość 
finansowania zadań dotacjami – najczęściej 
ze środków unijnych. Innym działaniem jest 
tworzenie sprzyjających warunków do inwe-
stowania i równocześnie negocjowanie jak naj-
korzystniejszych dla miasta warunków budowy 
i modernizacji infrastruktury wokół budowanych 
lub istniejących obiektów – mam na myśli tereny, 
drogi, infrastrukturę podziemną w pobliżu już 
wybudowanych lub powstających inwestycji. Jest 
to fascynujące, że jako przewodniczący komisji, 
uczestniczę pośrednio w realizacji tak ambitnych 
zadań, a cała komisja wnosi pozytywny wkład 
poprzez  wyrażanie poparcia i uchwalanie pozy-
tywnych ocen zamierzeń prezydenta w głosowa-
niach określonych projektów uchwał. 

— Dlaczego plan budżetu tak bardzo różni się 
od jego wykonania?

— Zmiany w budżecie po stronie docho-
dów lub wydatków, spowodowane są różnymi 
okolicznościami. Nie uda mi się wymienić ich 
wszystkich, niemniej dla zobrazownia przytoczę 
kilka: inne kwoty państwowych dotacji i subwen-
cji, rozstrzygnięcia konkursów na pozyskanie 
środków pomocowych na realizację zadań, 
wydłużenie procedur przetargowych np. na 
skutek wnoszonych protestów przez oferentów 
w przetargach publicznych, pojawienie się waż-
nych, nieprzewidzianych w budżecie potrzeb, 
inne niż założono wcześniej tempo realizacji 
zadań określonych w wieloletnim programie 
inwestycyjnym, co przekłada się na inny niż 
zaplanowano poziom wykorzystania środków 
finansowych, zamiana jednego zewnętrznego 

źródła finansowania na drugie – np. ogranicze-
nie emisji obligacji i zaciągnięcie preferencyj-
nego kredytu w BGK, wydatki niewygasające, 
wpływające na deficyt danego roku, a realizo-
wane z różnych przyczyn w roku następnym. 
Najważniejszym czynnikiem wpływającym na 
bardzo dużą skalę zmian w budżecie jest przy-
jęta przez prezydenta zasada przygotowywania 
ogromnej ilości gotowych projektów, zaplano-
wanie na ich realizację środków własnych, rów-
noczesne występowanie o dofinansowanie na 
ich realizację ze środków unijnych. Jeśli wniosek 
na dane zadanie przegrywa w procedurze kon-
kursowej, wtedy prezydent podejmuje decyzję o 
przesunięciu realizacji danego projektu lub jego 
ograniczeniu i Komisja Finansów taką politykę 
popiera. Inny przykład – jeśli w bużecie miasta 
na 2006 rok zaplanowana jest modernizacja 
Domu Kultury w Boguszowicach, a miasto nie 
otrzymało dofinansownia środków unijnych, 
o które się starało, prezydent wnosi o wpro-
wadzenie zmian. Komisja Finansów opiniuje 
taką zmianę ujętą w projekcie uchwały – w tym 
przypadku, pomimo nie otrzymania środków 
pomocowych, zadanie może być realizowane, 
ale inne będą źródła finansowania – zwiększony 
zostanie udział środków własnych, zaciągnięta 
zostanie pożyczka preferencyjna w WFOŚiGW. 
Oczywiście nie zawsze istnieje możliwość zna-
lezienia innych źródeł finansowania niż zapla-
nowane w budżecie i realizacji zadania. Zawsze 
jednak jest podejmowana próba poszukiwania 
jak najtańszych źródeł finansownia i Komisja 
Finansów zawsze takie działania wspiera.  

Patrząc globalnie, zmiany prowadzą w ciągu 
roku do głębokiej przebudowy budżetu, aby 
ostatecznie przybrać kształt budżetu zreali-
zowanego na koniec roku. Dla zobrazowania 
skali zmian podam dwie liczby – budżet miasta 
zmniejszony został w ciągu roku po stronie 
dochodów o kwotę 23.087,00 zł natomiast 

po stronie wydatków – zmniejszony w ciągu roku 
o kwotę 67.138,00 zł.

Chciałbym jeszcze na zakończenie zwrócić 
uwagę na bardzo ważny aspekt jakości, wia-
rygodności i bezpieczeństwa działania prezy-
denta, o czym mówiłem na sesji absolutoryjnej. 
W moim przekonaniu, kluczowym dla oceny 
kondycji finansów miasta wskaźnikiem – kate-
gorią ekonomiczną jest tzw. wynik operacyjny. 
Określa on zdolność i możliwość miasta do 
spłaty zobowiązań oraz finansownia inwestycji 
ze środków własnych. Miasto wygenerowało 
w 2005 roku nadwyżkę operacyjną w kwocie 
ponad 51 mln zł. Dzięki wysokiej nadwyżce, 
wysokim dochodom majątkowym ze sprze-
daży mienia oraz pozyskiwaniu bezzwrotnych 
środków zewnętrznych, osiągnęliśmy stopień 
samofinansowania – 85,7%, zapewniający wy-
sokie bezpieczeństwo finansów i zdolność do 
regulowania przyszłych zobowiązań. 

Jeśli na to nałożymy fakt, że Rybnik jest jed-
nym z 17 miast w Polsce o wyznaczonym ratingu 
kredytowym A–/S, przez zewnętrzną międzyna-
rodową instytucję Fitsch, określającym dobrą, 
stabilną pozycję naszego miasta na rynkach 
finansowych, można z optymizmem patrzeć 
w przyszłość i cieszyć się dynamicznego rozwoju 
naszego miasta.

(r)

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

Sprostowanie
Do relacji ze spotkania mieszkańców 

w dzielnicy Boguszowice Stare, zamieszczonej 
w „GR” 4/2006, wkradł się błąd w nazwie firmy 
HYDROINSTAL, odpowiedzialnej za czasowe 
pogorszenie się jakości wody w Boguszowicach. 
Nie mającą z tą sprawą nic wspólnego firmę 
HYDROTECH, której nazwa pojawiła się 
w tekście, serdecznie przepraszamy!

Redakcja   

Osiągnięcia polskich pilotów szybowcowych, w tym Jerzego Makuli 
i jego kolegów z Aeroklubu ROW sprawiły, że Międzynarodowa Federacja 
Lotnicza z siedzibą w Lozannie powierzyła organizację Mistrzostw Europy 
Polsce, a wybór padł konkretnie na Rybnik. Miasto będzie zatem współgo-
spodarzem tej wielkiej imprezy. Lista państw biorących w niej udział nie 
jest jeszcze zamknięta, ale już wiadomo, że uczestniczyć w Mistrzostwach 
będzie co najmniej 9 ekip narodowych i ok. 50 zawodników, którzy będą 
też walczyć o laury indywidualne. Jak mówi dyrektor Mistrzostw Jerzy 
Siatkowski, organizatorzy chcieliby przełamać opinię, że sporty lotnicze są 
niemedialne, czynią więc starania o ustawienie w mieście telebimu, na którm 
wykonywane ewolucje byłyby pokazywane w zbliżeniu i z fachowym komen-
tarzem. Nasz znakomity pilot Jerzy Makula, który jest mocno zaangażowany 
w organizację imprezy, ale będzie również rywalizował o europejskie trofeum, 

upatruje faworytów wśród Rosjan i Węgrów, o naszej ekipie skromnie nie 
wspominając. Stawka będzie zresztą bardzo wyrównana, bo wszyscy startują 
na bardzo dobrym, głównie polskim sprzęcie, a umiejętności pilotów są tak 
wyśrubowane, że wygrywa się lub przegrywa o tysięczne punktu...

Dyrektor Aeroklubu ROW Rybnik Ireneusz Boczkowski zapowiada 
wielki, 10–dniowy rodzinny piknik na gotartowickim lotnisku, gdzie będzie 
można nie tylko obserwować ewolucje na niebie, ale także występy na es-
tradach i korzystać z innych uroków festynu. Miasto oczywiście włączy się 
w jego organizację i jak mówi prezydent Adam Fudali,  Mistrzostwa będą dla 
Rybnika świetną okazja do promocji i pokazania się od jak najlepszej strony. 
Zapraszamy zatem zarówno amatorów sportów lotniczych, jak i piknikowej 
zabawy. Wysokich lotów !

Rybnik
miasto wysokich lotów...

...to piękne i nobilitujące hasło towarzyszyć będzie VIII 
Mistrzostwom Europy w Akrobacji Szybowcowej, które 
odbędą się na, lub lepiej – nad, gotartowickim lotniskiem 
od 18 do 29 lipca br.

c.d. ze strony obok



W kwietniu zakończył się cykl dorocznych zebrań sprawoz-
dawczych w 27 „jednostkach pomocniczych gminy” tj. dziel-
nicach Rybnika, na których przedstawiciele rad dzielnic zdają 
przed mieszkańcami relację ze swojej działalności.

Rozliczają się oni ze środków budżetowych otrzymanych od mia-
sta na funkcjonowanie rad, przeznaczanych w części na organizację 
dzielnicowych imprez integrujących – festynów, spotkań opłatkowych, 
noworocznych, seniorów, obchodów okolicznościowych świąt, zajęć dla 
dzieci w czasie ferii, ale też na wspomaganie osób starszych i w gorszej 
sytuacji materialnej w formie paczek świątecznych czy odwiedzin z racji 
podeszłego wieku. Przewodniczący zarządów rad dzielnic podsumo-
wują też zadania, jakie w danej dzielnicy zrealizowało miasto.

Ale zebrania te są głównie okazją do spotkania lokalnej społecz-
ności z prezydentem miasta, jego zastępcami oraz innymi osobami 
reprezentującymi ważne dla funkcjonowania miasta i dzielnicy służby. 
Różnorodność rybnickich dzielnic sprawia, że poruszane są najróżniejsze 
kwestie, istnieją jednak problemy wspólne dla wielu mieszkańców – stan 
dróg, porządek i bezpieczeństwo, działalność Straży Miejskiej – często 
w kontekście krytycznych uwag, uciążliwość ruchu drogowego, szkody 
związane z eksploatacja górniczą, a w dzielnicach, w których budowana 

jest kanalizacja, dominowały problemy z tą inwestycją związane. Zebra-
nia takie to głównie przegląd bolączek i trudnych spraw, bo przychodzą 
na nie przede wszystkim ludzie niezadowoleni i z problemami, licząc, 
że bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych 
pomoże w ich rozwiązaniu. Mimo wiosny w kalendarzu, w tym roku 
wiele krytycznych uwag było związanych z zimowym utrzymaniem 
ciągów komunikacyjnych. A ponieważ zebrania w dzielnicach mają 
miejsce na przedwiośniu czyli w najgorszym dla dróg czasie,  tematem 
dyżurnym na wszystkich bez wyjątku były dziury w drogach. A także 
problem wstydliwy, a przecież dyskutowany jak Polska długa i szeroka 
– psie odchody.

Podsumowując: punkt widzenia samorządowców odpowiedzialnych 
za kondycję całego miasta różni się od postrzegania problemów przez 
pryzmat własnego podwórka. Można również zaobserwować, że 
mieszkańcy nie do końca znają kompetencje różnych struktur – pań-
stwa, gminy czy organizacji spółdzielczej – i kierują zarzuty pod zły 
adres. Często też nie zauważają zależności między swoimi problemami 
„na dole”, a np. rozwiązaniami legislacyjnymi „na górze”, hamującymi 
działania władz samorzadowych. Dodatkowym zadaniem zebrań jest 
więc rzeczowa informacja.

Przychodzą ludzie z problemami...
Zebrania w dzielnicach

Kamień
Spotkanie mieszkańców dzielnicy odbyło 

się na sali sportowej w Szkole Podstawowej 
nr 28 w Kamieniu. Po krótkim sprawoz-
daniu przewodniczącej Rady Dzielnicy Ewy 
Podolskiej z ubiegłorocznej działalności Rady, 
prezydent Adam Fudali zapoznał przybyłych 
na spotkanie mieszkańców z pracami i inwe-
stycjami prowadzonymi aktualnie na terenie 
miasta Rybnika. O samej zaś dzielnicy Kamień 
powiedział: — Kamień jest dzielnicą przodującą 
pod względem budowy kanalizacji, co w dużym 
stopniu jest udziałem samych mieszkańców. Ci 
bardzo aktywnie włączyli się w realizacje naszego 
projektu. Szkoda tylko, że wasza dzielnica nie 
ma swojego przedstawiciela w Radzie Miasta. 
Miasto chciałoby przywrócić dawną świetność 
dzielnicy. Dlatego trzeba uporać się z obiektami 
MOSiR–u – boiskiem (nie tak dawno zrytym 
przez dziki) i kąpieliskiem, problemem z dopro-
wadzaniem do niego wody oraz ewentualnym 
zmniejszeniem powierzchni. Na razie jednak 
nie można liczyć na duże inwestycje, bo są one 
zależne od środków pozyskanych z funduszy 
Unii Europejskiej. Mieszkańcy zainteresowani 
byli głównie przyszłością ośrodka MOSiR–u 
i planami budowy wieży dla operatorów sieci 
komórkowych, czemu od samego początku 
mieszkańcy Kamienia się sprzeciwiali. — Spra-
wa ta została definitywnie zakończona na korzyść 
dzielnicy. Wieża powstanie na innym terenie 
— uspokoił mieszkańców prezydent. 

Co do ośrodka MOSiR–u – na chwilę obecną 
zburzono szpecącą teren bramę wjazdową. Je-
den z mieszkańców zapytał prezydenta czy na tą 
nowo postawioną powróci napis MOSiR czy też 
„Hossa”, gdyż ta spółka ma siedzibę właśnie na 
terenie ośródka. Jeden z mieszkańców poruszył 
problem komunikacji z centrum miasta i stwo-

rzenia alternatywnej drogi do Rybnika przez 
las, do budowy której można by wykorzystać 
materiał z remontowanej drogi numer 78. — Nie 
stać nas na tanie budowanie — tak skomento-
wał pomysł mieszkańca Kamienia prezydent 
A. Fudali. Inne poruszane przez mieszkańców 
sprawy dotyczyły: zniszczonej ul. Bieli, łączącej 
Kamień z Leszczynami, nieutwardzonej po pra-
cach kanalizacyjnych części ul. Hotelowej, nie-
oświetlonej ul. Sąsiedzkiej. Jeden z uczestników 
spotkania apelował do prezydenta o postawienie 
fotoradaru na niebezpiecznej dla ruchu pieszych 
ul. Bożki, którą poruszają się głównie dzieci 
idące do szkoły. Przywołano również problem 
rekultywacji terenu po byłej cegielni, gdzie 
obecnie powstały biedaszyby. — Mam nadzieję, 
że miasto o Kamieniu nie zapomni — tak spo-
tkanie z prezydentem zakończył najaktywniejszy 
uczestnik spotkania Józef Piontek.

Dyżury RD: pierwszy wtorek miesiąca 
od godz. 18.00 w SP 28, tel. 42 19 219 (po 
16.00).

Grabownia
Trwającemu trzy godziny spotkaniu  

w tej dzielnicy towarzyszyło wiele emocji. Na 
wstępie przewodniczący zarządu RD Bogdan 
Kotyrba przedstawił ubiegłoroczne dokonania, 
do których zaliczono miedzy innymi remont 
kapliczki w związku z obchodami stulecia jej 
istnienia, przeprowadzono też remont płyty 
szkolnego boiska oraz budowę ogrodzenia 
wokół niej. Poza tym pomalowano przystanek  
w górnej części dzielnicy oraz rozpoczęto remont 
nawierzchni ulicy Poloczka – głównej drogi prze-
biegającej przez dzielnicę. W planach imprez 
na 2006 wymieniono: turniej tenisa stołowego, 
majówkę, będącą wspólną inicjatywą tamtejszej 
parafii oraz RD, odbywający się tradycyjnie  

w lipcu festyn oraz zabawę andrzejkową.
Obecny na spotkaniu prezydent Adam Fu-

dali obiecał mieszkańcom, że około 2008 roku 
Grabownia zostanie uwzględniona w dalszych 
planach budowy kanalizacji. Mówił także  
o możliwości budowy własnych, przydomowych 
oczyszczalni ścieków, których koszt waha się  
w granicach 5 tys. zł, przy możliwym dofinanso-
waniu sięgającym 2 tys. zł.

Z raportu dzielnicowego wynika, że Grabow-
nia jest jedną z najbezpieczniejszych dzielnic 
Rybnika. W 2005 r. zgłoszono 6 zdarzeń,  
w których musiała interweniować policja, a były 
to: kradzież, 2 włamania, kradzież pojazdu oraz 
2 tzw. inne zdarzenia.

W dyskusyjnej części zgłaszano skargi na nie-
dokończone prace remontowe ul. Poloczka (re-
mont już został zakończony), niezabezpieczone 
dziury i zwały piasku zalegające na chodnikach 
oraz wysunięto prośbę o przedłużenie moder-
nizacji nawierzchni ul. Poloczka za tzw. „Gęsim 
Rynkiem”. Droga ta jednak nie będzie dalej 
modernizowana ze względu na brak funduszy. 
Zwrócono się do prezydenta o interwencję  
w firmie zajmującej się wywozem śmieci  
z posesji. Deklarowano konieczność zmiany 
dotychczas jeżdżącej w dzielnicy „śmieciarki” 
na mniejszą, gdyż używana do tej pory jest zbyt 
ciężkim pojazdem i rozjeżdża kostkę brukową 
i niszczy krawężniki.

Najwięcej kontrowersji w dalszym ciągu 
wywołuje sprawa przeniesienia przedszkola  
z Grabowni do powstającego Zespołu Szkol-
no–Przedszkolnego w Golejowie. Tam również 
ma być przeniesione przedszkole z ul. Gliwic-
kiej. — Stary budynek nie spełnia już standardów, 
którym musi stawić czoła nowe przedszkole 
— mówił A. Fudali. Nowe, lepiej wyposażone, 
z podziałem na grupy wiekowe – zdaniem peda-
gogów w znacznie lepszym stopniu przygotuje 
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dzieci do nauki w szkole. Władze przekonywały,  
że powodem likwidacji placówki w Grabowni 
nie są problemy finansowe, a w podjęciu takiej 
decyzji główną rolę odegrał aspekt dydaktycz-
ny. Dzieci młodsze wymagają zupełnie innego 
podejścia ze strony pedagogów niż starsze przy-
gotowywane do zajęć szkolnych. Mimo dużej 
frekwencji, dotychczas nie było możliwości po-
działu w przedszkolu w Grabowni na grupy wie-
kowe. Jak przekonuje RD wraz z prezydentem 
miasta, nowy kompleks z pewnością spodoba się 
mieszkańcom, a swą nowoczesnością przekona 
ich do siebie. 

Dyżury RD: pierwszy poniedziałek mie-
siąca od godz. 17.00 w OSP, ul. Poloczka 
76c, tel. 42 46 125.

Wielopole
Przeniesione z końca marca na kwiecień 

zebranie w dzielnicy Wielopole, odbyło się  
w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1.

Przedstawiając rozliczenie z wydatków za 
2005 rok przewodniczący zarządu Rady Dziel-
nicy Marian Balon wspomniał m.in. o pomocy 
finansowej, jakiej RD udzieliła mieszkańcowi 
spalonego budynku na ulicy Majątkowej. Prze-
kazał też informację o dokończeniu rozpoczętej 
w ub. roku  renowacji systemem gospodarczym 
ul. Klonowej  wraz z dalszą rekultywacją terenu 
wokół tamy.

Do tematu dróg nawiązał też prezydent 
A. Fudali,  przybliżając zakres prac moderni-
zacyjnych drogi nr 78. Aktualnie na terenie 
Wielopola dokonywana jest wycinka drzew. Ta 
inwestycja może na jakiś czas utrudnić życie 
mieszkańcom dzielnicy, szczególnie że jest to 
droga przelotowa. W związku z tym pojawiły się 
pytania, czy nie będzie trudności z wyjazdem na 
nią np. z ulic Fiołkowej czy Miodowej, a także 
z ul. Podleśnej. Pojawił się nawet pomysł, by  
w perspektywie kilku lat poszerzyć ul. Strą-
kowską i na nią przenieść część ruchu, by 
ułatwić wyjazd na Gliwicką dzięki istniejącej 
tam sygnalizacji świetlnej. Dzielnicowi samo-
rządowcy będą w tej sprawie pertraktować  
z mieszkańcami. Nawierzchnia ul. Strąkowskiej 
ucierpiała z powodu robót kanalizacyjnych  
i poddana została naprawom gwarancyjnym. 
Przy ich okazji wykonywane jest odwodnie-
nie części tej ulicy, o co zabiegał na zebraniu  
M. Balon. Wielu mieszkańców poruszyło 
temat oświetlenia ulic. Prezydent obiecał, że 
najszybciej nowe punkty oświetleniowe otrzy-
ma ul. Majątkowa, a to ze względu na problem 
porzucanych w rejonie schroniska dla zwierząt 
psów. Niestety, na oświetlenie poczekają miesz-
kańcy ulic Podleśnej i Strąkowskiej. Pozytywnie 
natomiast zostanie rozwiązany temat budowy 
oświetlenia przy okazji prowadzenia sieci 
niskiego napięcia w drugiej linii zabudowy ul. 
Gliwickiej na wysokości salonu Forda. W naj-
bliższym czasie nie powstanie naomiast mostek 
nad rzece Kamionce, który ułatwiłby przejazd 

rowerzystom, o co zabiegają mieszkańcy, ale 
inwestycja ta ma szanse znaleźć się w planach 
na 2007 rok.

Właściciel posesji sąsiadującej z niedawno 
wyznaczoną Specjalną Strefą Ekonomiczną 
wyraził obawy, czy usytuowanie tam firm nie 
będzie uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. 
Jednak ze względu na korzystniejsze warunki, 
szczególnie jeśli chodzi o budowę infrastruktu-
ry, ta lokalizacja jest już przesądzona. A strefa 
jest dla miasta dużą szansą na pozyskanie tak 
potrzebnych miejsc pracy.  

Dyżury RD: kontakt tel. 42 46 978.

Smolna
Inwestycje, jakie udało się zrealizować 

w ubiegłym roku na Smolnej oraz imprezy 
kulturalne znane i lubiane już nie tylko 
przez mieszkańców dzielnicy, stanowiły 
główne punkty sprawozdania, które przed-
stawił przewodniczący zarządu RD Henryk 
Wodecki.

Podsumowaniu działań przeprowadzonych  
w ubiegłym roku przez władze dzielnicy przy-
słuchiwało się kilkudziesięciu mieszkańców. Na 
spotkaniu zorganizowanym w świetlicy SP nr 34  
gościł również prezydent Adam Fudali oraz jego 
zastępca Józef Cyran. 

W 2005 roku Rada Dzielnicy otrzymała  
z Urzędu Miasta Rybnika 12 tys. zł., a dzięki hoj-
ności sponsorów ponad 25 tys. zł. Przedstawiając 
realizację planu finansowego, przewodniczący 
podkreślił rolę sponsorów, dzięki którym RD 
mogła zrealizować wiele planów i udzielić po-
mocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom 
dzielnicy. Jako przykład dobrej współpracy 
dzielnicowych władz z lokalnymi firmami podał 
zorganizowanie Dnia Dziecka czy spotkania 
mikołajkowego, w trakcie którego św. Mikołaj 
obdarował ponad 70 dzieci z niezamożnych 
rodzin, a 190 przedszkolakom z przedszkoli nr 
2 i 17 przekazał świąteczne paczki. Wspomniał 
również o bardzo dobrej współpracy z tutejszą 
parafią św. Józefa Robotnika oraz zespołem 
„Przygoda”, którego występy zawsze stanowią 
atrakcję organizowanych na Smolnej imprez.

Spośród najważniejszych inwestycji H. Wo-
decki wyliczył wymianę sieci gazowej na ul. 
Sławików i części ul. Wodzisławskiej, wymianę 
sieci wodociągowej na ul. Szczęść Boże, wyko-
nanie kanalizacji sanitarnej od ul. Raciborskiej 
do ul. Sławików czy naprawę chodnika na części 
ul. Szkolnej. Udało się również wymienić słupy 
energetyczne na fragmencie ul. Szczęść Boże, 
rozpocząć remont chodnika na ul. Reymonta 
oraz wykonać pierwszy odcinek ścieżki rowe-
rowej od osiedla Kilińskiego–Reymonta w kie-
runku ul. Krzyżowej. Z materiałów otrzymanych  
z Urzędu Miasta mieszkańcy ul. Kilińskiego 32  
i 34 wykonali dojścia do swoich posesji. W Przed-
szkolu nr 17 wykonano podjazd dla wózków,  
a na terenie całej dzielnicy założono 8 nowych 
punktów świetlnych.

Przed rozpoczęciem drugiej części spotkania, 
przewodniczący Rady Dzielnicy, a zarazem 
rybnicki radny Kazimierz Salamon przypomniał, 
że na jednej z ostatnich sesji Rada Miasta Ryb-
nika pozytywnie zaopiniowała wniosek ponad 
stu mieszkańców domów prywatnych przy  
ul. Grunwaldzkiej 1–10 oraz bloków mieszkal-
nych 7–9, którzy chcieli, aby ich posesje zostały 
przyłączone do dzielnicy Smolna. — Oni po pro-
stu chcieli być Smolniokami, a dzięki pozytywnej 
opinii Rady, grono Smolnioków powiększyło się  
o co najmniej 106 osób — dodał K. Salamon.

W trakcie dyskusji mieszkańcy skarżyli się na 
zły stan rybnickich dróg i trudności w porusza-
niu się po nich. Na pytanie, jaką kwotę miasto 
przeznaczyło w br. na remont ulic, prezydent 
odpowiedział, że będzie to kwota większa  
w porównaniu z ubiegłym rokiem z uwagi na 
planowaną modernizację drogi krajowej 78. 
Więcej pieniędzy zostanie wydane również na 
materiały. Pytano też co miasto robi, by ściągnąć 
do siebie firmy działające w sferze produkcyjnej, 
a nie tylko w usługach i handlu. Prezydent od-
powiedział, że dużą szansą jest nowa lokalizacja 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sąsiedztwie 
elektrowni „Rybnik”, co stworzy potencjalnym 
inwestorom bardzo dobre warunki na rozwi-
nięcie działalności produkcyjnej. Kilka pytań 
skierowali mieszkańcy ul. Lektorskiej, którzy 
zgłaszali zastrzeżenia co do oświetlenia ulicy 
czy zbyt szybkiej jazdy kierowców, będącej 
zagrożeniem dla dzieci. Jeden z mieszkańców 
wyraził obawy o los Szkoły Podstawowej nr 2. 
Jednak prezydent A. Fudali rozwiał wątpliwo-
ści, mówiąc, że owszem, racjonalizacja sieci 
placówek oświatowych będzie wymagała likwi-
dacji niektórych szkół, jednak problem ten nie 
dotyczy „dwójki”.

Pytano również o sprawę rewitalizacji osiedla 
Kilińskiego czy możliwość udostępnienia doro-
słym mieszkańcom dzielnicy działającej w SP 34 
biblioteki, która w chwili obecnej jest biblioteką 
dla dzieci. Dyskusję zakończyły zagadnienia 
związane z możliwością ponownego otwarcia 
w Rybniku ośrodka egzaminowania kierowców 
oraz z zasadami przyznawania dotacji dla ryb-
nickich klubów sportowych.

Dyżury RD: co dwa tygodnie w czwartek, w 
godz. 16.00–18.00 w SP 34, tel. 604 580 199.

Zamysłów
Nieco ponad 30 osób zjawiło się w sali 

gimnastycznej SP 6, aby uczestniczyć  
w spotkaniu z Radą Dzielnicy oraz przed-
stawicielami władz miasta w osobach pre-
zydenta Adama Fudalego i jego zastępcy  
Józefa Cyrana. Usprawiedliwiając mieszkań-
ców Zamysłowa trzeba zaznaczyć, że pogoda 
tego dnia bardziej zachęcała do spacerów i wy-
cieczek rowerowych niż do udziału w dyskusji. 

W imieniu Rady Dzielnicy jej ubiegłoroczną 
działalność podsumował Franciszek Kurpanik. 
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Obecność policjantów na spotkaniu w dzielnicy Meksyk była uzasadniona.         Zdj.: s.

Na początku wspomniał zmarłego niedawno 
członka Rady Dzielnicy Stefana Retka, nazy-
wając go „człowiekiem prawym i szlachetnym”. 
Podziękował też prezydentowi za pomoc  
w odnowieniu elewacji Szkoły Podstawowej nr 
6, która w tym roku obchodzi swoje setne uro-
dziny. Przypomniał, że RD angażowała się or-
ganizacyjnie i finansowo w takie wydarzenia jak 
festyn dzielnicowy, Dzień Dziecka, spotkania  
z seniorami, biesiada rodzinna czy turniej skata 
sportowego organizowanego przez Norberta 
Wilczoka. Ze wsparcia RD skorzystało również 
pismo parafialno–dzielnicowe „Franciszkańska 
Niepokalana” oraz dzieci wyjeżdżające na 
„zieloną szkołę”.

Głównym tematem spotkania okazała się 
jednak kanalizacja. Zarówno przedstawiciel 
RD jak i mieszkańcy zgłaszali wiele wątpli-
wości co do jakości i terminów wykonania 
prac kanalizacyjnych. Prezydent A. Fudali 
zapewnił:  — w Zamysłowie nie jest aż tak źle; 
w innych dzielnicach mamy większe problemy 
z robotami kanalizacyjnymi. Zaapelował też 
do mieszkańców o aktywną współpracę i zgła-
szanie wszelkich niedoróbek. — Wykonawca 
kanalizacji jest zobowiązany do przeglądów 
gwarancyjnych i usunięcia ewentualnych pro-
blemów — zapewniał prezydent. Przy tej okazji 
F. Kurpanik stwierdził iż wiele problemów 
zostało rozwiązanych dzięki interwencji Rady 
Dzielnicy. 

Mieszkańców w równym stopniu jak duże 
inwestycje interesowały prozaiczne problemy, 
z którymi spotykają się na co dzień w swoim 
najbliższym otoczeniu, a które, jak się okazu-
je, nie tak łatwo rozwiązać. Mieszkanka ulicy 
Liściastej trzeci rok z rzędu prosiła o zain-
stalowanie oświetlenia na jej ulicy. Jak sama 
mówiła ...chodzi o poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców i ich dzieci – tylko w zeszłym roku 
zanotowano w tej okolicy 3 włamania. Tym ra-
zem udało się uzyskać zapewnienie prezydenta, 
że sprawa zostanie załatwiona. 

Mieszkańcy ulicy Nacyńskiej pytali o możli-
wość zbudowania chodnika na krótkim odcin-
ku tej ulicy tam, gdzie jeszcze go nie ma. Ich 
zdaniem należałoby to zrobić ze względu na 
bezpieczeństwo dzieci chodzących do szkoły  
i przedszkola. Nie uzyskali jednak w tej sprawie 
jednoznacznej odpowiedzi. Powrócił również 
temat odśnieżania. Na krytyczne głosy miesz-
kańców odpowiadał wiceprezydent J. Cyran, 
mówiąc że nikt nie był wstanie przewidzieć 
„zimy stulecia”. Pojawiła się też odosobnio-
na opinia jednego z uczestników spotkania,  
iż odśnieżanie było dobrze zorganizowane. 

Na zakończenie mieszkańcy ul. Grzybowej 
otrzymali obietnicę remontu nawierzchni tej 
ulicy jeszcze w tym roku.  

Dyżury RD: pierwszy poniedzia-
łek miesiąca od godz. 18.00 w SP 6,  
tel. 602 782 255.

Meksyk
O drogach, kłopotach z kierowcami 

łamiącymi przepisy i czekającej dzielnicę 
budowie kanalizacji rozmawiano podczas 
spotkania, które odbyło się w Zespole Szkół 
Budowlanych.   

Dla Meksyku ubiegły rok był szczególny –  
w kwietniu w budynku przy ul. Kolejowej 
powstała nowa siedziba RD, a jak mówił prze-
wodniczący jej zarządu Roman Widerski, naj-
większym wydarzeniem 2005 r. była uroczystość 
100–lecia założenia parku Kozie Góry. Z tej 
okazji park upiększono, zamontowano tablicę 
upamiętniającą założyciela, wybudowano scenę 
z zadaszeniem. W ub. roku RD zaprosiła też se-
niorów na wspólne spotkanie, zorganizowała fe-
styn „Meksyk dzieciom” i imprezę mikołajkową,  
a dzięki dobrej współpracy z ZSB, najmłodsi 
mieli możliwość spędzenia ferii również na 
basenie i sali gimnastycznej „Budowlanki”.  
R. Widerski mówił też o robotach drogowych  
w dzielnicy, w tym o utwardzeniu ul. Bieszczadz-
kiej i wjazdu do posesji przy ul. Chwałowickiej: 
— Niestety, w ubiegłym roku nie doszło do odtwo-
rzenia ul. Świerklańskiej i budowy nowej, równo-
ległej do ul. Prostej drogi, nad czym ubolewamy, 
bo za cztery, pięć lat woda zrówna się z jezdnią 
ulicy Prostej — mówił R. Widerski. — Woda nie 
zaleje ul. Prostej — uspokajał z kolei obecny na 
spotkaniu dyrektor kop. „Chwałowice” Stani-
sław Konsek. Mówił też o przewidywanej eks-
ploatacji górniczej prowadzonej przez kopalnię 
pod dzielnicą, remoncie ul. Świerklańskiej i pre-
zentował koncepcję 
nowej drogi równo-
ległej do ul. Prostej,  
a przy tej okazji wspo-
mniał o kłopotach  
z wykupem gruntów. 
Mieszkańcy przeko-
nywali, że chcą mieć 
wpływ na to co dzieje 
się w ich dzielnicy,  
a prezydent A. Fu-
dali przypomniał,  
że zgodnie ze statu-
tem, RD może prze-
prowadzać konsulta-
cje z mieszkańcami 
w sprawach waż-
nych dla dzielnicy,  
a w oparciu o nowe 
statutowe zapisy, w przypadku dzielnic górni-
czych, Rada ma możliwość opiniowania planu 
ruchu zakładu wydobywczego. R. Widerski: 
— Oczekujemy też na remont odcinka drogi po-
między ul. Pod Hałdą i ul. Kopalnianą, położenie 
asfaltu na ul. Drzymały oraz na nowe punkty 
świetlne na ulicach Świerklańskiej, Beskidzkiej 
i Pod Hałdą. Przypomniał też o kłopotach  
z odśnieżaniem dzielnicy oraz z tunelem pod 
koleją. Do tematu nawiązał również jeden  
z mieszkańców, który apelował, by zadbać  

o większe bezpieczeństwo osób przechodzących 
przez tunel PKP. — To problem znany. Przej-
ście jest zdewastowane, ale to nie nasz majątek 
— przypomniał prezydent, który zdaje sobie 
sprawę, że dworzec to wizytówka miasta, wciąż 
jednak istnieją trudności z prowadzeniem roz-
mów z władzami kolei. Przewodniczący zarządu 
RD mówił też, że zwrócono się do policji i SM  
o zaostrzenie kontroli samochodów, szczególnie 
na ul. Kolejowej i Świerklańskiej, gdzie kierowcy 
przekraczają szybkość, a ponadto mimo zakazu, 
wjeżdżają tam samochody o masie większej niż 
3,5 ton. O problemie mówili sami mieszkańcy  
ul. Kolejowej: — Jest znak, a tiry nadal tam 
jeżdżą. Jak mamy tam mieszkać? Prezydent 
przekonywał, że sprawa powinna zostać wyja-
śniona po myśli mieszkańców, dlatego zwrócił 
się do policji o pomoc w rozwiązaniu problemu. 
Zapewnił też, że ma świadomość, że policjanci 
nie mogą patrolować ulicy cały dzień, ale dziel-
nicowy, aspirant Tomasz Chmielewski zapewnił, 
że problem ...powinien zniknąć w ciągu miesiąca. 
Mieszkańcy apelowali też, by policjanci karali 
kierowców, którzy jadąc z Chwałowic w kie-
runku ronda „Kamyczek”, aby ominąć korki, 
mimo zakazu wjeżdżają w ul. Parkową. — Po 
to są przepisy, by ich przestrzegać — komento-
wał prezydent, ale mieszkańcy z doświadczenia 
wiedzą, że kierowcy nie stosują się do nich, więc 
prosili o wzmożone kontrole.  

Meksyk jest jedną z dzielnic, której przyjdzie 
zmierzyć się ze sporym wyzwaniem, jakim jest 
kanalizacja i jeżeli wszystko pójdzie planowo 

(nie będzie odwołań przetargowych), roboty 
rozpoczną się najprawdopodobniej już w 
sierpniu. Prezydent zapewnił jednak, że jeżeli 
nastąpią opóźnienia, prace zostaną przesunięte: 
— Nie „rozkopiemy” dzielnicy na zimę — prze-
konywał A. Fudali. Prezydent mówił również o 
drodze 78, perspektywach wybudowania trasy 
Pszczyna – Racibórz, o zakończeniu prac na ul. 
Żorskiej i planowanych nowych inwestycjach, 
jak budowa „Praktikera” i modernizacja dworca 
PKS. Podczas spotkania mieszkańcy dowiedzieli 
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W spotkaniu w Popielowie udział wzięli również przedstawiciele Hydrobudowy 6, firma która 
modelowo buduje kanalizację w tej dzielnicy.                                                                    Zdj.: s.

się również o uprawnieniach Straży Miejskiej 
(przewodniczący RD Stanisław Kuźnik, żałował, 
że zaproszenia na spotkanie nie przyjął nikt 
ze SM) oraz o środkach (10.446,01zł), jakimi 
w 2005 r. dysponowała RD, a które wydatko-
wano nie tylko na dzielnicowe imprezy, ale też 
pomagano mieszkańcom np. w zakupie opału. 
Skoro już o finansach mowa, to St. Kuźnik mówił 
o tym, że w porównaniu z 2005 r., tegoroczne 
wydatki na dzielnicę Meksyk wzrosną o 7%, 
ale, jak wyliczał, mniej środków zaplanowano 
na zieleń i ekologię oraz na zasiłki i opiekę spo-
łeczną. Prezydent uspokajał: — Pewne zadania 
zostały przeniesione do innych jednostek i nie 
zostały uwzględnione w opracowaniu, z którego 
pan korzysta. Jeden z mieszkańców Brzezin 
narzekał, że samochody jeżdżące na wysypisko 
zaśmiecają drogę; postulował też utwardzenie 
ul. Ziemskiej. Mieszkańcy mówili również o re-
moncie schodów w parku Kozie Góry i wywozie 
śmieci wielkogabarytowych: — Wrócimy do tej 
sprawy... — zapewniał prezydent. 

Dyżury RD: ostatni czwartek miesiąca 
od godz. 17.00, ul. Kolejowa 38 (budynek 
po byłym sądzie), a wszystkich miłośników 
szachów i skata RD zaprasza w każdą środę 
na godz. 18.00. 

Popielów
Popielów to jedna z dwóch dzielnic,  

w których budowa kanalizacji przebiega 
modelowo, a realizująca zadanie firma 
Hydrobudowa 6 wyprzedza harmono-
gram o 4 miesiące. Nie oznacza to jednak,  
że problemów brakuje...

Podsumowując ubiegły rok na kanalizacyjnym 
„odcinku”, przewodniczący zarządu RD Marian 
Wolny mówił o zaawansowaniu prac na pozio-
mie 67%–69%. To wielkość, o której mieszkańcy 
pobliskich Niedobczyc mogą tylko pomarzyć, 
a goszczący na spotkaniu reprezentant tej 
dzielnicy Henryk Ryszka skwitował: — Nie 
zazdrościmy wam, ale gratulujemy wyboru takiej 
firmy! Z tempa prac cieszył się też prezydent 
Adam Fudali, który nie krył słów uznania dla 
Hydrobudowy 6, zważywszy, że firma również 
musi radzić sobie z wieloma problemami. Po-
dobnie jak mieszkańcy, których o cierpliwość 
prosił goszczący na spotkaniu przedstawiciel 
Hydrobudowy 6, zapewniając jednocześnie, że 
drogi będą odtwarzane i technicznie dobrze 
wykonane, a nad całością kontrolę sprawuje 
inżynier kontraktu. Mieszkańcy pytali, kiedy 
ostatecznie można będzie przyłączyć się do 
kanalizacji (najprawdopodobniej w 2007 r.),  
a M. Wolny poinformował o nowym asfalcie po 
robotach kanalizacyjnych, jaki położono m.in. 
na ul. Konarskiego, Woronicza, Żwirowej i 
Zamojskiego. Popielów to dzielnica słynąca 
również z wielu muzycznych imprez – w ub. roku 
zorganizowano tam m.in. koncert kolęd, festyn 
farski i popielowską biesiadę śląską. Licząca 
ponad 3 tys. osób dzielnica może poszczycić się 

też III miejscem w majowym korowodzie oraz ... 
lokalnym biuletynem „Wiadomości Popielów”. 
Marian Wolny nie tylko podsumował rok minio-
ny, ale mówił też o planach na 2006 r.: — Prio-
rytetem jest oczywiście kanalizacja i odtworzenie 
dróg, by wyglądały tak jak choćby Konarskiego 
czy Woronicza. Zaplanowano też utwardzenie 
czterech dróg systemem gospodarczym (Wodzi-
sławska 335, 361 i 286 i G. Zapolskiej 61 a) oraz 
montaż 14 nowych punktów świetlnych – (m.in. 
Wodzisławska, Puszkina, Staffa, Źródlana...). 
RD zabiega też o utwardzenie głównej alejki 
na cmentarzu. 

Mieszkańców interesował remont wiaduktu 
na ul. Wodzisławskiej i w związku z zaplanowa-
nym objazdem sugerowali, by na skrzyżowaniu 
ul. Śląskiej z ul. 1 Maja w Chwałowicach do-
stosować sygnalizację świetlną tak, by uniknąć 
tworzenia się korków; narzekano też na fatalne 
odśnieżanie Popielowa. — Trzeba szukać in-
nych rozwiązań, by nie powtórzyła się sytuacja, 
że wygrywa firma z nieodpowiednim sprzętem 
— przekonywał M. Wolny, dziękując również 
Hydrobudowie 6, która pomagała w odśnieża-
niu. — Na akcję zima wydaliśmy 177 tys. zł, gdyby 
te pieniądze dać bezrobotnym, to do kościoła cho-
dzilibyśmy w lakierkach. Prezydent tłumaczył, że 
ustawa o zamówieniach publicznych pozostawia 
wiele do życzenia i w jej zmianie upatruje szansę 
na poprawę realizacji wielu zadań: — Na pewne 
roboty będą uproszczone procedury przetargowe 
— mówił. Mieszkańcy pytali też o mycie aut na 
swoich posesjach w kontekście obowiązywania 
w regulaminu utrzymania czystości i porządku, 
o powstającą kompostownię oraz o wymianę 
wodociągu przy ul. Staffa 31. — Zsynchronizuje-
my te prace z budową kanalizacji — odpowiadał 
przewodniczący zarządu. Uczestnicy spotkania 
mieli za złe prezydentowi, że Popielów został 
pominięty w programie rewitalizacji terenów 
pogórniczych i poprzemysłowych, a M. Wolny 
argumentował: — Popielów jest zdegradowany 
przez działania związane z wydobyciem wę-
gla, więc dziwi nas, że nie możemy korzystać  

z funduszu. 
Ape lu jemy, 
by umieścić 
nas w progra-
mie w 2007 r.  
— Dwoma rę-
kami się pod 
tym podpisuję 
— popierał 
H.  Ryszka. 
— Będziemy 
„za”  — do-
dawał  inny 
radny obecny 
na spotkaniu 
Bolesław Ko-
rzeniowski.

Mieszkańcy 
Popielowa na-
rzekali też na 

dzielnicowego, którego, jak mówili, znają jedynie 
z „GR”; zaproponowano więc przeniesienie 
dzielnicowego z komisariatu w Boguszowicach 
na posterunek do Niedobczyc. — To dobre 
rozwiązanie. Napiszemy w tej sprawie pismo do 
komendanta — mówił M. Wolny. — Popielów 
bardziej „ciąży” w kierunku Niedobczyc niż Bo-
guszowic, a dotychczasowy podział powstał, kiedy 
jeszcze w Niedobczycach nie było komisariatu. 
Jeden z mieszkańców zauważył, że wciąż wysoka 
jest opłata za wodę i ścieki. Prezydent mówił, że 
być może uda się pozyskiwać wodę z Czech, co 
powinno być znacznie tańsze, jednak nie spotkało 
się to z aprobatą wszystkich popielowian...

Dyżury RD: pierwszy i ostatni wtorek 
miesiąca, godz. 18.00, SP 24, tel. 42 50 661 
lub 42 50 265. 

Radziejów
Oprócz prezydenta miasta Adama Fuda-

lego na spotkaniu z mieszkańcami dzielnicy 
zjawił się również dyrektor kopalni Chwa-
łowice Stanisław Konsek. Z jego ust padła 
deklaracja, iż jeszcze przez kilkadziesiąt lat 
kopalnia będzie fedrować pod Radziejowem, 
wybierając co roku jedną ścianę. Poinformował 
jednak, iż są to pokłady, w których warstwa 
węgla ma grubość od 1,5 do 1,9 m, więc ich wy-
bieranie nie będzie powodować na powierzchni 
takich szkód górniczych, jak miało to miejsce, 
gdy wybierano pokłady o miąższości dochodzą-
cej do 3 m. Dyrektor poinformował też o kwocie 
23 mln zł, którą kopalnia chce w tym roku wydać 
na inwestycje. Dyrektor rozwiał też wątpliwości 
mieszkańców dotyczące odczuwalnych w Ra-
dziejowie wstrząsów. „Chwałowice” nie mają 
pokładów tąpiących, to wstrząsy mające miejsce 
na obszarze górniczym kopalni „Rydułtowy”, 
gdzie występuje tzw. piaskowiec zamecki.

Krótko przed spotkaniem, które odbyło 
się 5 kwietnia, za oknem spadł śnieg, nic więc 
dziwnego, że przez dłuższą chwilę dyskutowano  

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 15
c.d. na stronie 16



o minionej śnieżnej zimie i kłopotach z odśnie-
żaniem dzielnicowych dróg. Z iście satyryczną 
swadą o owym odśnieżaniu i swojej wizycie  
w magistrackim Wydziale Zarządzania Kryzy-
sowego opowiedział Eugeniusz Syrek: — Dwa-
dzieścia lat jestem w Radzie Dzielnicy, ale takiego 
pieroństwa z odśnieżaniem nie było. Żeby jakiś 
tam chłop jeździł takim „zdechlokiem”...

— Trzeba pamiętać, że ta zima była wyjątkowa. 
Przetarg wygrała firma, która w praktyce okazała 
się bardzo słaba — odpowiedział rozbawiony 
prezydent. Radziejów to jedna z kanalizowa-
nych obecnie dzielnic miasta, nie mogło więc 
zabraknąć i tego tematu. Mieszkańcy zwracali 
uwagę m.in. na krzywe krawężniki i studzienki 
kanalizacyjne na ul. Okulickiego.  Okazało się 
jednak, że ta ulica nie została jeszcze „odebra-
na” i obawy mieszkańców były przedwczesne. 
Skarżyli się oni również na kurz unoszący się za 
samochodami jeżdżącymi niewyasfaltowanymi 
jeszcze drogami.

— Do nas trafiła najlepsza firma (Hydro-
budowa 6 Warszawa) i wypada być z tego 
zadowolonym. W Niedobczycach roboty są 
spóźnione o dwa lata, w Radziejowie zostały 
jeszcze trzy miesiące roboty; wytrzymaliśmy 
tyle więc wytrzymamy jeszcze te trzy miesiące 
— mówił Zygmunt Gajda, przewodniczący 
zarządu RD i radny Rady Miasta. Na terenie 
dzielnicy docelowo zostanie ułożonych blisko 
18 km rur kanalizacyjnych, problemem może 
być jednak udrożnienie dzielnicowej sieci, 
gdyż ścieki mają stąd płynąć właśnie do Nie-
dobczyc, gdzie po wypowiedzeniu kontraktu 
wykonawcy roboty wstrzymano. Jedna z wersji 
mówi o uruchomieniu tam jedynie głównego 
kolektora, którym mogłyby popłynąć do 
oczyszczalni w Orzepowicach ścieki  z sąsied-
niego Radziejowa.

Mieszkańcy familoków przy szybie „Marcin”, 
należących do Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Centrum”, pytali o możliwość przejęcia ich 
przez komunalny Zakład Gospodarki Mieszka-
niowej. Skarżyli się, że choć opłacają spółdziel-
czy fundusz remontowy, to spółdzielnia w tych 
budynkach nie robi nic, tłumacząc się rzekomo 
zadłużeniem czynszowym tych budynków.  
Skrytykowali też fakt przeprowadzania tam 
uciążliwych dla sąsiadów rodzin dotkniętych 
patologiami społecznymi. Prezydent przyznał, 
że jest przeciwnikiem przejmowania nowych 
budynków mieszkalnych przez ZGM i zachęcał 
mieszkańców, by walczyli o swoje. — Nie liczcie, 
że jak będziecie w ZGM–ie, to miasto za miesiąc 
wszystko wyremontuje.

Mieszkaniec z ul. Trzech Krzyży, powołując 
się na zapewnienia naczelnika Wydziału Dróg 
Urzędu Miasta, upomniał się o brakujących 
120 m krawężników. — To ulica reprezentacyjna 
— przekonywał.

Jedną z najpoważniejszych inwestycji  
w dzielnicy będzie remont tutejszego boiska pił-
karskiego, na który przeznaczono w budżecie  

miasta 600 tys. zł. Projekt obejmuje remont 
płyty, trybun i szatni dla sportowców. 

Dyżury RD: każdy czwartek w godz. 
16.00–18.00 w G nr 13, tel. 42 50 594.

Śródmieście
Spotkanie zorganizowane w Powiatowej 

i Miejskiej Bibliotece Publicznej w całości 
wypełniły pytania, jakie obecni na nim 
mieszkańcy Śródmieścia kierowali do prezy-
denta Adama Fudalego, przewodniczącego 
Rady Miasta Michała Śmigielskiego oraz 
komendanta rybnickiej policji Zbigniewa 
Głowackiego. 

Pytania dotyczyły nie tylko problemów nęka-
jących centralną dzielnicę Rybnika, ale również 
spraw bardziej ogólnych, istotnych dla miesz-
kańców całego miasta. Pytano o największą  
w chwili obecnej inwestycję – budowę kana-
lizacji sanitarnej czy sprawę zanieczyszczenia 
powietrza. Prezydent opowiedział o postępach 
prac przy budowie kanalizacji, wspominając 
również o trudnościach, jakie pojawiają się  
w trakcie realizacji tak dużego przedsięwzięcia. 
Dodał, że miasto musi zmierzyć się także z pro-
blemem likwidacji tzw. „niskiej emisji”. Będzie 
to możliwe po zakończeniu budowy kanalizacji 
i przeprowadzeniu gruntownej modernizacji 
infrastruktury drogowej. Nie po raz pierwszy 
mieszkańcy skarżyli się również na zanieczysz-
czającą powietrze palarnię kawy.

Jeden z mieszkańców wyraził obawy o dalszy 
los Rybnickiego Centrum Kultury, które może 
nie sprostać konkurencji ze strony powstających 
w sąsiedztwie komercyjnych centrów rozryw-
kowo–handlowych. Prezydent odpowiedział, 
że szansą dla RCK będzie zmiana oferty, która 
może stać się interesującą alternatywą dla 
propozycji wspomnianych centrów. Zgłaszane 
przez mieszkańców problemy dotyczyły również 
utrudnień w parkowaniu przy ul. Chalotta czy 
Raciborskiej, nieprzestrzegania ograniczeń 
prędkości przez kierowców poruszających się ul. 
Rudzką czy złego stanu dróg. Wyliczano koleiny 
na ul. Kotucza i nienajlepszy stan nawierzch-
ni Ronda Gliwickiego. Pojawiła się prośba  
o modernizację śródmiejskich pasaży. Prezydent 
wspomniał o planowanym przeprowadzeniu 
renowacji ul. Powstańców, co jednak z uwagi 
na skomplikowane sprawy własnościowe, nie 
będzie sprawą prostą.

Pytano też o dalsze losy budynków po szpi-
talu „Juliusz” i reorganizację Placu Wolności 
w związku z budową centrum Focus Park. 
Ktoś wyraził obawę, że zmiana umiejscowienia 
przystanków autobusowych może spowodować 
dodatkowe utrudnienia w poruszaniu się po 
centrum miasta. Prezydent A. Fudali podzielił te 
obawy mówiąc, że jeżeli planowane rozwiązanie 
nie zda egzaminu, to przystanki zostaną przenie-
sione na teren dworca PKS. Głos zabrał również 
przewodniczący zarządu RD Józef Gawliczek, 
który przedstawił propozycję zagospodarowania 

placu znajdującego się na terenie byłej Ryfamy. 
— Chcielibyśmy, aby ten teren posłużył młodzieży 
— dodał J. Gawliczek. Kolejna kwestia doty-
czyła stanu zaawansowania prac nad realizacją 
monitoringu wizyjnego, który pozwoli na po-
prawę bezpieczeństwa w Śródmieściu, a przez 
to i w całym mieście. O potrzebie instalacji tak 
nowoczesnego systemu bezpieczeństwa mówił 
również komendant policji Zbigniew Głowacki. 
Przedstawił on krótkie sprawozdanie, w którym 
przypomniał o ostatnich wydarzeniach, jakie 
miały miejsce w Rybniku. — Nie ma w tej chwili 
drugiego miasta w Polsce, które w ciągu siedmiu 
tygodni miałoby 9 bardzo medialnych zdarzeń 
kryminalnych — powiedział. Komendant mówił 
o zadaniach policji i znacznym obciążeniu służb. 
Wspomniał również o problemach, na jakie 
w swojej pracy napotykają policjanci, o braku 
środków finansowych, niedostatecznej liczbie 
funkcjonariuszy, co bywa przyczyną trudności 
w skutecznym zapewnianiu bezpieczeństwa. 
Przypomniał zebranym o możliwości korzysta-
nia z telefonu alarmowego 112, co pozwoli na 
natychmiastową reakcję policji w sytuacjach 
zagrożenia.

Dyżury RD: każdy czwartek w godz. 16.00–
–17.00, ul. Kościuszki 17, tel. 42 37 268.

Rybnik–Północ
Rozpoczynając spotkanie z mieszkańcami 

rodzimej dzielnicy w Szkole Podstawowej nr 
5, prezydent Adam Fudali zwrócił żartobli-
wie uwagę, że to właśnie przez niego, to co 
w niej się dzieje jest bacznie obserwowane 
przez radnych z innych dzielnic. Mówiąc o 
planowanych inwestycjach poinformował m.in. 
o planach budowy sali gimnastycznej przy II LO 
i boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole, w 
której odbywało się spotkanie. 

Nieco humorystycznie zabrzmiała informacja 
przekazana przez przewodniczącego zarządu 
RD Józefa Skrzypca, że na torze saneczkowym 
przy ul. Gliwickiej, na wysokości stadionu 
miejskiego, nie udało się w tym roku zorga-
nizować zawodów saneczkowych. Powodem 
miał być nadmiar śniegu. Jeden z mieszkańców 
ul. Zajezdnej wracając do obfitej w śnieg zimy 
skrytykował praktykowane sposoby odśnieżania 
dzielnicowych dróg. — Solą zasypali zlodowacia-
łe koleiny i koleiny zostały aż do wiosny. 

Mieszkańcy z kolejnych ulic domagali się 
m.in. utwardzenia ul. Opalowej i zapomnianego 
odcinka ul. Webera. Ta ostatnia zawdzięcza swą 
nazwę przedwojennemu burmistrzowi Rybnika 
i zdaniem niektórych, choćby tylko dlatego 
powinna być przykładem samorządowej troski 
o drogową infrastrukturę. Nieco później, ktoś 
zwracając uwagę, że stan drogi nie licuje ze sławą 
burmistrza, zaproponował tymczasową zmianę 
jej nazwy. Mieszkańcy ul. Nadbrzeżnej położo-
nej w sąsiedztwie rzeki Rudy pytali o możliwość 
skanalizowania  tego zakątka miasta. — W całym 
centrum trzeba oddzielić kanalizację sanitarną od 
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deszczowej, a potem zbudować drogi praktycznie 
od nowa. Wszystko będzie zależeć od możliwości 
finansowych miasta — odpowiedział prezydent. 
Odpowiadając na kolejne pytanie zapewnił 
też, że miasto rozwiąże problem parkowania 
w sąsiedztwie przychodni specjalistycznej przy 
ul. Byłych Więźniów Politycznych, deklaracja 
ta dotyczyła jednak tylko miejsc parkingowych 
dla osób niepełnosprawnych. 

W drugiej części spotkania mieszkańcy dziel-
nicy zgłosili kilkanaście propozycji dotyczących 
spraw ważnych nie tylko dla mieszkańców 
dzielnicy, ale też i mniej istotnych. Zwrócono 
np. uwagę, że napis Państwowa Szkoła Muzycz-
na widniejący na budynku zmodernizowanego 
szpitala jest nieproporcjonalnie mały w stosunku 
do całego obiektu. Zaproponowano też doko-
nywanie rokrocznie jesiennych przeglądów dróg 
i łatanie wtedy niewielkich dziur, co miałoby 
zapobiec zimowym przełomom, które są praw-
dziwą plagą.

Na wątpliwości dotyczące lokalizacji Car-
refoura powstającego u zbiegu ulic Gliwickiej  
i Janiego prezydent opowiedział: — To urbaniści 
uznali, że tamte tereny można przeznaczyć na 
obiekty handlowe. Zaproponowano też prze-
rzucenie przez rzekę Rudę kładki dla pieszych 
na wysokości wylotu ul. Strzeleckiej i wpro-
wadzenie na ul. Różańskiego, biegnącej obok  
SP 5, ruchu jednokierunkowego.

— W ostatnim piśmie w sprawie tego dworca 
podpisało się 16 dyrektorów, ale niczego to nie 
zmieniło — odpowiedział prezydent na pytanie 
dotyczące niszczejącego dworca PKP na stacji 
Rybnik–Paruszowiec, z której korzystają też 
mieszkańcy północnej dzielnicy. Na koniec 
rozgorzała dyskusja na temat utrzymywania 
porządku przez właścicieli psów...

Dyżury RD: czwartki, 16.30–18.30 w SP 
5, tel. 42 21 281.

Chwałowice
Na spotkaniu, które miało miejsce  

w miejscowym Domu Kultury wzięli udział 
prezydent Rybnika, a także przedstawiciele 
kopalni i policji. Przewodniczący Zarządu 
Dzielnicy Andrzej Wojaczek omówił zreali-
zowane w ubiegłym roku na terenie dzielnicy 
inwestycje, przedstawił również zaplanowane  
w tegorocznym budżecie miasta wydatki, prze-
znaczone dla Chwałowic. Wśród nich ważne miej-
sce zajmuje planowany remont części ul. 1 Maja,  
budowa na terenie basenu boiska do siatkówki 
oraz trybun na torze „Rybek–Rybnik”.

Dobrodziejstwem dla tej części dzielnicy, 
która usytuowana jest niejako „na tyłach” ko-
palni, okazała się nowa linia autobusowa nr 30, 
kursująca do Chwałowic ulicami Świerklańską i 
Kożdoniów, dzięki której mieszkańcy ...wreszcie 
w czystych butach przyjdą do pracy, szkoły kościo-
ła, jak podsumował A. Wojaczek.

Prezydent Adam Fudali opowiedział na-
tomiast o trwających w mieście inwestycjach, 

przypominając o priorytetowym znaczeniu 
budowy kanalizacji sanitarnej (realizowanej 
również na terenie Chwałowic) oraz poprawie 
układu komunikacyjnego miasta. Problem 
dróg okazał się jednym z ważniejszych wśród 
poruszanych przez mieszkańców. Skarżono się 
m.in. na nierespektowanie przez kierowców 
znaku ograniczenia prędkości na ul. 1 Maja, 
na odcinku od wiaduktu do SP 13 – prezydent 
zobowiązał się, że już wkrótce zostanie tam 
ustawiony fotoradar. 

Mieszkańcy pytający o podniesienie cen ście-
ków, które obecnie są droższe od wody, uzyskali 
zapewnienie, że dzięki budowie kanalizacji sytu-
acja się poprawi. Podnoszono również problem 
likwidacji niskiej emisji, braku parkingów osie-
dlowych oraz konieczności przeprowadzenia 
remontów w Gimnazjum nr 3. 

Pojawił się wątek nieco makabryczny: kilka 
dni wcześniej w okolicach ogrodów działkowych 
przy ul. Zwycięstwa znaleziono zwłoki mężczy-
zny. Jednak, jak zauważył jeden z mieszkańców, 
służby odpowiedzialne za zabezpieczenie miej-
sca zdarzenia, pozostawiły po sobie bałagan: 
worki na zwłoki, zużyte rękawice i części ubrania 
nieżyjącego mężczyzny. Obecny na spotkaniu 
komendant miejski policji Zbigniew Głowacki 
zareagował błyskawicznie, wydając swoim 
podwładnym polecenie natychmiastowego 
wyjaśnienia sprawy. Już pod koniec spotkania 
komendant poinformował mieszkańców, że 
bałagan został usunięty, a sprawa ustalenia 
osób odpowiedzialnych za sytuację zostanie 
wyjaśniona.

Mieszkańcy postanowili nie ustawać  
w staraniach o uruchomienie w dzielnicy całodo-
bowego posterunku policji – jednak ta sprawa, 
jak wyjaśniał Grzegorz Dudacy z komisariatu  
w Boguszowicach, któremu podlegają chwało-
wiccy dzielnicowi, leży w gestii Komendy Woje-
wódzkiej Policji i wiąże się nie tylko z kosztami 
finansowymi, ale i zgodą na nowe etaty. 

Wśród istotnych dla chwałowiczan tematów 
znalazł się również pomysł wypromowania – np. 
poprzez ustawienie w mieście drogowskazów 
- Sanktuarium Świętej Teresy, które zdaniem 
obecnych, mogłoby być wizytówką Rybnika  
i magnesem przyciągającym do miasta piel-
grzymów.

Wielu chwałowiczan przyszło na spotkanie 
głównie po to, by zadać pytanie prezydentowi, 
dlatego po jego wcześniejszym wyjściu (tego 
samego popołudnia odbywało się spotkanie  
w Wielopolu), mieszkańców zaczęło stopniowo 
ubywać. Pozostali wzięli w krzyżowy ogień py-
tań obecnego na spotkaniu dyrektora kopalni 
„Chwałowice” Stanisława Konska. Większość 
bowiem chwałowickich bolączek związana jest 
z funkcjonowaniem na jej terenie kopalni. 

Chwałowice, będące dzielnicą górniczą, 
borykają się z typowymi dla takich rejonów 
problemami: zniszczone, dziurawe drogi, 
pękające domy, nieremontowane „familoki”, 
brud pozostawiający po sobie przyjeżdżające  

po węgiel samochody… Dyrektor cierpliwie 
starał się wyjaśniać sporne kwestie i uspokajać 
wzburzonych momentami mieszkańców. Za-
pewnił, że kopalni zależy na dobru mieszkań-
ców, dlatego przynajmniej część zgłoszonych 
przez nich problemów zostanie w najbliższym 
czasie rozwiązana: już wkrótce zostanie zbu-
dowany 800–metrowy odcinek drogi techno-
logicznej, dzięki której samochody czekające 
na załadunek przed „bramą południową” nie 
będą już blokowały ul. Zwycięstwa i Kożdoniów, 
powstaną również sanitariaty dla oczekujących 
tam kierowców. Dyrektor zadeklarował wkład 
kopalni w remont chwałowickich dróg – jednak 
podana przez niego data tej pomocy – rok 2013 
– rozbawiła wszystkich zgromadzonych. Znacz-
nie przychylniej przyjęte zostało zapewnienie, że 
kopalnia zaopiekuje się stojącymi na jej terenie 
kilkusetletnimi dębami, niszczonymi przez 
sąsiadujące z nimi topole...

Dyżury RD: czwartki, w godz. 15.00–17.00, 
ul. 1 Maja 59.

Niedobczyce
Zebranie w tej dzielnicy sprawiało 

wrażenie deja vu wcześniejszych spotkań 
poświęconych głównie kanalizacji, ale na 
których poruszano też inne problemy. A tych 
w Niedobczycach nie brakuje. Jesteśmy nawet 
w stanie zrozumieć termin „wklęsła dzielnica”, 
jak nazwał Niedobczyce jeden z radnych, mając 
zapewne na myśli nie tylko ukształtowanie te-
renu, ale i tendencje do ściągania „złego”. Nie 
dość, że restrukturyzacja górnictwa pozostawiła 
zdewastowane poprzemysłowe obiekty oraz 
wynikające z likwidacji tysięcy miejsc pracy pro-
blemy społeczne, wciąż odczuwalne są tu skutki 
górniczej eksploatacji kopalń z sąsiednich gmin, 
a na dodatek to właśnie tu mieszkańcy mierzą się 
z największymi w mieście perturbacjami zwią-
zanymi z budową kanalizacji. Sygnalizowane 
przez mieszkańców na zebraniu szczegółowe 
problemy były w większości pochodną wymie-
nionych wyżej okoliczności. Spodziewając się go-
rącej atmosfery i wielu pytań, obok prezydenta  
A. Fudalego w spotkaniu wzięli również udział 
jego pełnomocnik ds. kanalizacji J. Koper, ko-
mendant miejski policji Zb. Głowacki, naczelnik 
Wydziału Dróg A. Kopka, radni. H. Ryszka. 
A. Wojaczek i B. Korzeniowski, a także przed-
stawiciele kopalni „Marcel”. Reprezentacja 
mieszkańców nie była zbyt liczna, za to mocno 
zdeterminowana.

Nim jednak rozpoczęła się dyskusja, prze-
wodnicząca zarządu RD Jadwiga Leonarska 
przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady 
i rozdysponowania przyznanych jej funduszy. 
Zostały one przeznaczone m.in. na organizację 
integracyjnych spotkań i pikniku, przygotowanie 
dzielnicowego korowodu, dożywianie dzieci, 
dofinansowanie turniejów siatkówki plażowej 
oraz działalności organizacji pozarządowych 
jak klub sportowy, chór czy Klub Pomocy Ko-

c.d. na stronie 18



c.d. na stronie 17

18 Nr 5/4189; maj 2006

leżeńskiej „Praca”. RD była też organizatorem 
zebrań związanych z kanalizacją i szkodami gór-
niczymi, miała również swój udział w staraniach  
o umiejscowienie w dzielnicy posterunku policji. 
O problemach związanych z funkcjonowaniem 
firm na terenie b. kop. „Rymer” oraz RZN–ów, 
głównie potrzebie budowy tam ciągów komuni-
kacyjnych i działaniach idących w tym kierunku, 
mówił radny H. Ryszka. W sumie pozyskano tu 
ok. 900 miejsc pracy, a mogłoby ich być jeszcze 
więcej, ale na rynku pracy brakuje fachowców 
– tokarzy, frezerów czy spawaczy, co jest spe-
cyficzną cechą „polskiego bezrobocia”. Radny 
poruszył też sprawę zalewiska w okolicy ul. 
Skalnej i związanych z tym działań miasta (patrz 
też sesja RM w „GR” 4/2006), rewitalizację kilku 
budynków przy ul. Andersa przeznaczonych 
na mieszkania socjalne i uciążliwości związane  
z palącą się hałdą. 

Wiele pytań skierowano do komendanta 
Zb. Głowackiego, który dobrze ocenił współ-
pracę policji z Radą Dzielnicy, a także efekty 
utworzenia w Niedobczycach posterunku. Ze 
statystyki wynika, że w dzielnicy „zdarzeń prze-
stępczych” jest mniej. Mieszkańcom chodziło 
jednak głównie o problemy komunikacyjne. 
Obawiają się oni zwiększonego natężenia ru-
chu z powodu zamknięcia ul. Wodzisławskiej  
i objazdu przez ich dzielnicę. Jednak policja nie 
zadeklarowała stałej obecności, a tylko pomoc w 
najtrudniejszych momentach. Padła też sugestia 
organizacji specjalnego spotkania poświęco-
nego tej sprawie. Bardzo krytycznie oceniono 
przydatność dwu małych rond przy ul. Cienistej 
oraz przy ul. Kazimierza Wielkiego, mieszkańcy 
widzą też potrzebę wyznaczenia kilku przejść 
dla pieszych przez ulicę Hetmańską w okolicy 
Szkoły Podstawowej nr 21 oraz zamontowania 
luster drogowych przy wyjazdach z bocznych 
ulic. Zwrócono też uwagę na nagminne nie-
przestrzeganie przez kierowców sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wodzisławskiej 
i Hetmańskiej. Prezydent prosił przy okazji  
o wskazanie miejsc w dzielnicy, w których powi-
nien znaleźć się fotoradar. Poruszono również 
temat braku miejsc parkingowych, m.in. na os. 
Korfantego, a przy okazji bardzo krytyczne głosy 
podały pod adresem zarządzających spółdzielnią 
mieszkaniową Wrębowa. Podniesiono też temat 
dawnej siedziby przedszkola, teraz pustostanu, 
którą można by zagospodarować na potrzeby 
mieszkańców dzielnicy. Szczególne emocje 
wywołała sprawa zaniedbanych zabudowań 
po siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji w samym centrum dzielnicy. Miesz-
kańcy widzieliby w tym miejscu ogólnodostępny 
parking zarządzany przez miasto, zaś PWiK,  
a także władze miasta, co potwierdził prezydent, 
wolałoby teren sprzedać na obiekt handlowo 
– usługowy, choć również z zastrzeżeniem udo-
stępnienia parkingu dla mieszkańców. Na razie 
próby sprzedaży były bezskuteczne. Przywołano 
też „straszący” w centrum dzielnicy, komunalny, 
niezbyt zadbany obiekt, do mieszkańców które-
go sąsiedzi mają wiele zastrzeżeń – a mianowicie 
„starą farę” przy ul. Jabłoniowej. Były uwagi 
dotyczące planu przestrzennego zagospodaro-
wania, dyżurny temat zanieczyszczania terenu 
przez psy, sprawy własnościowe i wiele innych. 

Poruszona została również kwestia procedur 
odszkodowań za szkody górnicze, szczególnie 
jeśli chodzi o osoby starsze, gorzej radzące sobie 
w urzędach. Jak przypomniała J. Leonarska, 
w drugi czwartek miesiąca, w siedzibie RD 
w SP 22 od godz. 19.00 dyżuruje pracownik 
działu szkód górniczych kop. „Marcel”, 
udzielając informacji i oferujący pomoc.    

Temat osobny i najbardziej drażliwy to oczy-
wiście roboty kanalizacyjne, a właściwie ich stan 
po zerwaniu kontraktu z firmą Hydrobudowa 
9. Mieszkańcy  winę za złą jakość robót, a po-
tem ich przerwanie i pozostawienie w fatalnej 
kondycji dróg w dzielnicy przypisują nie tylko 

wykonawcy, ale i nadzorowi ze strony miasta. 
Najczęściej wymieniano ulicę Janasa, Mo-
drzewiową, Orzechową, Paderewskiego i wiele 
innych. Z utrudnieniami na drogach wiąże się 
sprawa odszkodowań za uszkodzenia samocho-
dów – zgodnie z procedurą należy je kierować 
do firm ubezpieczeniowych poprzez wykonawcę 
robót. Jeśli zajdzie tak potrzeba, miasto będzie  
w takich sprawach pośredniczyć, nie może 
jednak być w nich stroną. Podobnie wygląda 
sprawa roszczeń za zniszczone w trakcie robót 
inne mienie, np. ogrodzenie posesji itp.

J. Koper zapewnił, że w ciągu 2–3 miesięcy  
w dzielnicy zostaną odtworzone wszystkie drogi, 
gdzie kanalizacja już została wybudowana. Trwa-
ją też przygotowania do ogłoszenia przetargu 
na kontynuatora robót kanalizacyjnych, jednak 
wyłonienie nowej firmy może  potrwać od 1 do 
1,5 roku. W tym czasie drogi w dzielnicy będą 
przejezdne w takim stopniu, by mogły wziąć na 
siebie ruch spowodowany objazdem. Dlatego 
m.in. główna arteria dzielnicy – ul. Górnośląska 
– nie została pokryta ostateczną warstwą asfaltu. 
Uczestnicy spotkania wyrazili zdanie, że firma 
została zdjęta z placu budowy za późno, a J. Ko-
per zapewnił, że taki błąd nie zostanie popełnio-
ny po raz drugi. Zarówno on, jak i prezydent po 
raz kolejny tłumaczyli mieszkańcom procedury 
wymagane przy wykorzystywaniu unijnego do-
finansowania i konieczności bezwzględnego ich 
przestrzegania przez beneficjenta czyli miasto. 
— Proszę wierzyć, że pojawiające się w trakcie 
realizacji kanalizacji problemy są i dla nas bar-
dzo dotkliwe i denerwujące, bo to my ponosimy 
odpowiedzialność za całość inwestycji. Wciąż 
zdobywamy doświadczenia i jesteśmy „bogatsi” 
o całe 200 km, bo tyle już liczy wybudowana  
w mieście sieć kanalizacyjna — mówił A. Fudali. 

Dyżury RD: czwartki, w godz. 18.00 
– 20.00 w SP 22.

r, s, M.T., D. DN, WT, P

Dyrekcja Liceum i Stowarzyszenie Przyjaciół II LO w Rybniku 
oraz Rada Dzielnicy „Północ” serdecznie zapraszają na

Piknik Przyjaciół II LO,
piątek, 9 czerwca 2006 r.

Piknik jest coroczną imprezą podsumowującą rok szkolny, 
mającą na celu integrację uczniów, ich rodziców, nauczycieli, 
absolwentów i przyjaciół szkoły oraz prezentującą osiągnięcia 
artystyczne młodzieży. Piknikowi nieodmiennie towarzyszy 
dobra muzyka i wspaniała atmosfera.

W programie:
15.00 • prezentacje artystyczne uczniów
16.00 • Koncert zespołu rockowego „The October Leaves”
17.00 • Koncert zespołu rockowego „Carpie Nocne”
od godz. 18.00 • wieczór jazzowy, • koncert zespołu „Jarek 

Hanik All Stars” – wokalistka Justyna Gwardecka, • BIG–
–BAND kop. „Jankowice”, • koncert i zabawa taneczna

Tradycyjny mecz siatkówki „Uczniowie – Absolwenci’’ (18.00)
oraz loteria fantowa, aukcja obrazów i inne atrakcje.

Serdecznie zapraszamy!!!

Rada Dzielnicy Maroko – Nowiny zaprasza na spotkanie mieszkańców 
dzielnicy pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika

Tu żyję – tu mieszkam
 17 czerwca, od godz. 10.00, boisko przy ZSP 3 na ul. Orzepowickiej 
W programie: turniej skata (zapisy w sali 613 ZSP nr 3 od godz. 9.00), wystawa 

kaktusów i sukulentów w holu szkoły połączona ze sprzedażą,  zawody strzeleckie 
(godz. 13.00), występy przedszkolaków z dzielnicy (godz.13.00), III Spartakiada 
Przedszkolaków (godz.14), występ zespołu akordeonistów – gości z Dorsten 
(godz.15.00), podsumowanie Konkursu Plastycznego pt. „Moja dzielnica - tu żyję, 
tu mieszkam” połączona z rozdaniem nagród i otwarciem  wystawy (godz. 16.00), 
rozstrzygnięcie zawodów darta (godz.16.15), koncert zespołu „Chopstixx” z Dorsten 
(godz. 16.30),  prezentacja zespołów tanecznych i muzycznych i Domu Kultury oraz 
pokazy  karate z Bushido,  występ gwiazdy wieczoru Kwartetu Rampa (godz.18.00), 
zabawa taneczna przy muzyce zespołu „Magnes” ( od godz. 19.30)     

W trakcie trwania imprezy: loteria fantowa, bezpłatne konsultacje i badania 
lekarskie, malowanie tatuaży, wesołe miasteczko, stoiska z napojami i małą 
gastronomią, a także wykonywanie wielkiego ściennego malowidła przez 
młodych plastyków z Dorsten i Młodzieżowego Domu Kultury.



Pod upamiętniającą powrót Rybnika do Macierzy po III Powstaniu Ślą-
skim tablicą na rybnickim Ratuszu kwiaty złożyli: przedstawiciele samorządu 
lokalnego – władz miasta z prezydentem Adamem Fudalim oraz radnymi, a 
także rybnickiego starostwa, reprezentanci ugrupowań politycznych –  PiS 
z posłem Bolesławem Piechą oraz miejskich struktur PO i SdPl, poczty 
sztandarowe oraz delegacje organizacji niepodległościowych, związków 
zawodowych, miejskich jednostek i instytucji, służby mundurowe, młodzież 
szkolna i harcerze Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej. W okolicznościowym 
wystąpieniu prezydent A. Fudali podkreślił, że idee Konstytucji 3 Maja 
do dziś nie straciły swojej aktualności – tak samo jak wtedy rzetelna praca 
i zobowiązanie elit politycznych do odpowiedzialnych działań służących 
krajowi i narodowi, powinny być miarą naszego patriotyzmu. 

Uchwalona 215 lat temu ustawa zasadnicza, mimo, że nigdy nie weszła 
w życie, pozostaje dowodem światłości polskiej myśli politycznej doby 
Oświecenia. Zawarta w Konstytucji 3 Maja deklaracja, że „...wszelka władza 
społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”, mogłaby zaistnieć 
w każdej nowoczesnej ustawie zasadniczej nowożytnego państwa. 

Towarzysząca uroczystości Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik” popro-
wadziła obecnych do bazyliki św. Antoniego, która, jak zawsze, wypeł-
niona była wiernymi. Nim jednak rozpoczęło się nabożeństwo w intencji 
Ojczyzny, uczestnicy obchodów, w tym senator PO Antoni Motyczka, 
złożyli kwiaty u stóp pomnika Jana Pawła II. W homilii w czasie mszy św.  
ks. dziekan Franciszek Skórkiewicz odniósł się zarówno do historycznego, 
patriotycznego, narodowego, jak i religijnego aspektu święta obchodzo-
nego w dniu 3 maja, nie zapominając o jego wymiarze współczesnym,  
w kontekście naszych postaw etycznych i patriotycznych. Uroczysty 
charakter nabożeństwa podkreślił udział w nim chóru Duszpasterstwa 
Akademickiego DAR oraz pocztów sztandarowych.

Po południu na Rynku wystąpiła z dwugodzinnym koncertem Miejska Or-
kiestra Dęta „Rybnik”, Formacja Taneczna Majoretki z DK w Niedobczycach 
(na zdj. poniżej) oraz artyści scen muzycznych w repertuarze operetkowym  
i musicalowym. Uroczystości zorganizowało Rybnickie Centrum Kultury.

Jak co roku do 3–majowych obchodów włączyły się Chwałowice, gdzie 
uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w sanktuarium św. Teresy. 
Następnie delegacje przeszły pod pomnik „Bohaterów i męczenników, 
bojowników o wolność i niepodległość Polski, poległych i pomordowanych 
w latach 1939–1945”, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Wśród uczest-
ników majowych obchodów byli zastępca prezydenta miasta Jerzy Frelich, 
członkowie Rady Dzielnicy z przewodniczącym Andrzejem Wojaczkiem, 
delegacje kombatantów, placówek kulturalno–oświatowych, służb mun-
durowych, a także harcerze i mieszkańcy. Uroczystość uświetnił występ 
kopalnianej orkiestry i program artystyczny chwałowickiej młodzieży.

 (r), (S) 

... z woli narodu
W Rybniku obchody kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały 

miejsce tradycyjnie na Rynku. Świętowano też w dzielnicach...

Święto Konstytucji 3 Maja

...a także członkowie organizacji niepodległościowych.                    Zdjęcia: r, kj

Kwiaty pod tablicą złożyli prezydent Adam Fudali, wiceprezydent Ewa Ryszka  
i przewodniczący RM Michał Śmigielski.

Niezawodnymi uczestnikami uroczystości 3 Majowych są harcerze...
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Jednymi z najsilniej artykułowanych oczeki-
wań mieszkańców wobec władz samorządowych 
są sprawy dotyczące bezpieczeństwa. Tematyka ta 
pojawiała się ostatnio praktycznie na każdym spotka-
niu z udziałem władz miasta czy policji, szczególnie 
w kontekście zapowiedzi uruchomienia w Rybniku  
systemu monitoringu wizyjnego. Efekty funkcjo-
nowania takiego systemu dowiodły zdecydowanie 
w wielu miejscach jego przydatności, zarówno jeśli 
chodzi o zapobieganie zdarzeniom przestępczym, 
jak i o identyfikację sprawców. Komendant Miejski 
Policji wielokrotnie podkreślał, że monitoring zdecy-
dowanie poprawi stan bezpieczeństwa w mieście.

Inwestycja taka była w naszym mieście planowana 
od dawna, a wydłużenie jej realizacji spowodowane 
było problemami związanymi z procedurami prze-
targowymi na jej wykonawcę. W międzyczasie zno-
welizowano ustawę, która przy monitoringu imprez 
masowych nałożyła obowiązek nie tylko rejestracji 
obrazu, ale również dźwięku. A ponieważ monito-
ringiem w Rybniku objęty zostanie również Rynek, 
gdzie takowe imprezy się odbywają, trzeba było do 
nowych przepisów się dostosować.   

W końcu, po prawie kilku latach zabiegów, 
protestów i odwołań, wyłoniono warszawską firmę 
Nowoczesne Technologie Informatyczne, która  
w Rybniku system monitoringu zbuduje. W pierw-
szym etapie obejmie on dzielnicę Śródmieście od 
Rynku poczynając. Na system składać się będzie 
21 kamer, 6 mikrofonów i centrala z 8 monitorami 
umiejscowiona w Komendzie Miejskiej Policji. 
Zostanie zbudowana 3,5 – kilometrowa „kanali-
zacja teleinformatyczna” z użyciem prawie 7 km 
światłowodowego kabla. Przy okazji nowoczesna 
sieć teleinformatyczna połączy Urząd Miasta z jed-
nostkami miejskimi w innych obiektach: Wydziałem 
Edukacji, ZGM, Strażą Miejską, Punktem Informa-
cji Miejskiej i Ratuszem. Koszt inwestycji wyniesie 
ok. 2,8 mln zł, a roboty pierwszego etapu powinny 
się zakończyć do końca sierpnia br.

(r)

Monitoring 
tuż, tuż...

Takie tablice pojawiają się wszędzie gdzie  
wykorzystywane są środki unijne.

Coraz częściej w naszym kraju pojawiają się tablice z unijnym symbolem  
i informacją o realizacji w tym właśnie miejscu – mieście czy gminie – zadania 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. I nie jest to przejaw chwalenia 
się lokalnych władz faktem pozyskania pieniędzy, ale ...wymóg stawiany przez Unię. 
Skoro dotacja została przyznana, wszyscy mają się dowiedzieć, na co pieniądze zostaną 
wydane – pełna przejrzystość. Podobnemu celowi służą, opatrzone znakami graficznymi 
różnych unijnych projektów, informacje w mediach o ich realizacji.

Również największa rybnicka inwestycja z udziałem unijnych pieniędzy czyli budowa 
prawie 550 km sieci kanalizacyjnej, będzie miała swoją kampanię promocyjną, a przetarg 
(!) na jej przeprowadzenie wygrało konsorcjum z liderem Telewizją Polska S.A. oddział  
w Katowicach oraz spółkami Agora i Centrum Promocji i Usług Tim Media – jako partne-
rami. Celem kampanii jest rzetelna i szeroka informacja o przebiegu inwestycji i promocja 
przedsięwzięcia np. poprzez wskazywanie jego pozytywnych efektów jak poprawa stanu 

ekologicznego miasta, wzboga-
cenie infrastruktury miejskiej,  
a w efekcie – poprawa jakości 
życia mieszkańców miasta. Za-
daniem konsorcjum jest przy-
gotowanie promocyjnego filmu 
i prezentacji multimedialnej 
oraz innych materiałów infor-
macyjnych, a także organizacja 
imprez plenerowych. Ponadto  
w ramach kampanii promocyj-
nej, wśród mieszkańców Ryb-
nika zostanie przeprowadzone 

badanie opinii publicznej mierzące 
poziom akceptacji oraz postrzeganie 
projektu.

Umowę na realizację kampanii ze 
strony konsorcjum podpisał pełniący 
obowiązki dyrektora oddziału terenowe-
go TVP w Katowicach Krzysztof Tchó-
rzewski, zaś ze strony miasta prezydent 
Adam Fudali (na zdj.). 

Chcieliśmy skromnie przypomnieć, że 
„GR” już od dawna prowadzi kampanię 
promocyjną budowy kanalizacji i to bez 
przetargu...

(r)
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Z okazji przypadającego w maju „Dnia Strażaka”, w Ko-
mendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku 
miał miejsce uroczysty apel. Do wspólnego świętowania strażacy 
zaprosili przedstawicieli władz samorządowych miasta i starostwa, 
firm i instytucji z regionu. Słowa uznania i podziękowania za ofiar-
ną służbę skierował do strażaków prezydent Rybnika Adam Fudali, 
a w trakcie spotkania wręczono strażakom medale oraz awanse na 
wyższe stopnie służbowe. Uhonorowana medalem „Zasłużony dla 
Ochrony Przeciwpożarowej” przez ministra spraw wewnętrznych 
i administracji została także naczelnik Wydziału Infrastruktury 
Miejskiej i Inwestycji UM Rybnika Dorota Bienek.  Wszystkim 
odznaczonym i awansowanym serdecznie gratulujemy. Z okazji ich 
święta życzymy strażakom tylu samo powrotów z akcji, co wyjazdów 
na nie.                                                                                              Fr.

Strażacy świętowali

Promowanie kanalizacji

W świątecznym szyku...



Ale problem sam w sobie jest oczy-
wiście tak szeroki... jak Polska, o czym 
boleśnie przekonuje się każdy wracający 
lądem z podróży z kierunku zachodniego. 
Nasz kraj jest przecież równie piękny 
jak Niemcy czy Francja, tylko te drogi, 
te drogi...

Wracając jednak na lokalne podwórko 
– już na początku pierwszej kadencji ak-
tualna ekipa samorządowa wśród swoich 
priorytetów postawiła poprawę układu 
komunikacyjnego. Opracowane Studium 
komunikacyjne wykazało, że bez inwesty-
cji w drogi, Rybnikowi grozi dokładne 
zakorkowanie. Ale przyznać trzeba, że 
w tej branży o sukces nie jest łatwo, 
bo budowa czy modernizacja dróg do 
proces trudny, długi oraz kosztowny i tu 
pieniądze z miejskiej kasy nie wystarczą. 
Na niektóre inwestycje drogowe udało 
się w większej lub mniejszej skali pozy-
skać środki zewnętrzne. W poprzedniej 
kadencji o kolejny fragment przedłużono 
obwodnicę południową (1,6 km). W ub. 
roku oddano do użytku odcinek długości 
1,1 km obwodnicy północnej od ul. Gli-
wickiej do Rudzkiej z nowym rondem.

Tej wiosny, po ośmiu miesiącach 
procedury przetargowej, ruszyły prace 
modernizacyjne na przebiegającym 
przez miasto odcinku drogi krajowej 
nr 78 w kierunku Gliwic i Wodzisławia, 
współfinansowane w 75 %  ze środków  
Europejskiego Funduszy Rozwoju Re-
gionalnego. Na pierwszy ogień poszedł 
wiadukt w Niedobczycach, co spowoduje 
wyłączenie drogi co najmniej do końca 
roku. Z drugiej strony – w Ochojcu, 
Golejowie i Wielopolu trzeba się poru-
szać na przemian jednym pasem, bo na 
drugim trwają roboty.

Zakończono zeszłoroczne „remanenty” 
– odcinek ulicy Żorskiej od ronda do ul. 
Brzezińskiej, a także rondo na skrzyżowa-
niu ulic Raciborska – Dworek, trwa budo-
wa nowej drogi, która od ul. Raciborskiej 
opasuje „Plazę” i wychodzi na Dworek. 
A przypomnieć trzeba, że na moderniza-
cję układu komunikacyjnego w sąsiedz-
twie wielkich komercyjnych inwestycji 
handlowych, firmy te wyłożyły w sumie po-
nad 4 mln zł. Sukcesywnie remontowane 
są drogi w dzielnicach, choć oczekiwania 
i mieszkańców, i dzielnicowych samorzą-
dowców są zdecydowanie większe.

Ogromny problem stanowi odtwarza-
nie dróg po robotach kanalizacyjnych 

i choć zgodnie z umowami leży to 
w gestii firm, które wygrały przetarg na 
budowę sieci, rzeczywistość np. w Nie-
dobczycach, pokazała, że nie do końca... 
Po zejściu głównego wykonawcy z placu 
budowy, na drogach, gdzie kanalizacja 
jest już  położona, odtworzenie dróg 
przejęło miasto. Jednak, by zastosować 
skracający procedurę przetargową tryb 
„z wolnej ręki”, trzeba mieć zgodę Urzędu 
Zamówień Publicznych. Po dość długim 
oczekiwaniu zgoda taka nadeszła i firmy, 
które będą te roboty wykonywać, zostaną 
wyłonione do końca maja. Oprócz Nie-
dobczyc, odtworzenia dróg doczekają 
się Niewiadom i Paruszowiec–Piaski. 
W Radziejowie i Popielowie zgodnie 
z trybem „z wolnej ręki” wyłonieni zostaną 
wykonawcy pompowni. Z głównych ulic 
Niedobczyc, które wzięły na siebie ruch 
z objazdów z powodu zamknięcia wia-
duktu na ul. Wodzisławskiej, na szczęście 
przejezdna jest ulica Górnośląska, Ryme-
ra, a nawet, gdy ma się trochę cierpliwości 
– Niedobczycka, na której do zakończenia 
kanalizacji brakuje kilkunastu metrów. 
Można odnieść wrażenie, że objazd 
spowodowany zamknięciem wiaduktu, 
nie jest dla mieszkańców Niedobczyc tak 
uciążliwy, jak mogło się wcześniej wyda-
wać i czego bardzo się obawiali. Ruch do 
i z Wodzisławia na terenie tej dzielnicy 
został dosyć równomiernie rozładowany 
objazdami przez Chwałowice, Jankowice, 
Radlin i Niewiadom.

Powoli znikają też dziury po zimie 
– dyżurny temat wszystkich zebrań 
z udziałem mieszkańców. Fachowcy 
twierdzą, że w dużej większości polskie 
drogi nie są przygotowane technologicz-
nie na tak wielkie obciążenia, co sprawia, 
że ulegają szybkiej dewastacji. Ich całko-
wita przebudowa to jednak niewyobra-
żalne koszty i tak się to kręci...

Największym marzeniem prezydenta 
Adama Fudalego, również jako prze-
wodniczącego Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego, jest realizacja 
planów budowy drogi szybkiego ruchu 
Racibórz – Pszczyna, która przecinałaby 
Rybnik od zachodu w kierunku Żor, 
o co czynione są starania od dłuższego 
czasu. Gdyby jej pierwszy odcinek: Ryb-
nik – Żory był gotowy w roku 2013, to 
byłby sukces. Bo u nas budowa drogi to 
dosłownie epokowa inwestycja...

(r)

Temat skomunikowania naszego miasta i kondycji dróg na jego 
terenie nie znika z rozmów mieszkańców, z mediów, a także z pola 
widzenia odpowiedzialnych za ich stan samorządowców.

Ulica Żorska wreszcie przejezdna.

Drogi – co się udało...
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Rozbiórka wiaduktu na ul. Wodzisławskiej.

Prace na drodze krajowej nr 78 w Ochojcu.

Nowa nawierzchnia na rondzie Raciborska–Dworek.

Kończy się budowa drogi wokół Plazy.



W tym roku mija 45. rocznica tego wy-
darzenia, będącego dla obu naszych miast 
początkiem międzynarodowych kontaktów  
z co najmniej kilkoma partnerami. Rybnik 
ma ich kilkunastu, Saint–Vallier, poza naszym 
miastem, dwu: Wallerfangen w niemieckiej 
Lotaryngii i Umbertide położone w Umbrii  
w środkowych Włoszech. I w tym właśnie 
gronie Saint–Vallier świętowało rocznicę 
istnienia Komitetu Miast Bliźniaczych, organi-
zacji koordynującej międzynarodowe kontakty  
w tym mieście, którą od wielu lat kieruje Jean 
Rousseau, będący jednocześnie wicemerem 
miasta. Rybnik reprezentowali prezydent Adam 
Fudali, przewodniczący RM Michał Śmigielski 
i kilku radnych, a także zespół „Przygoda”  
i judocy z klubu „Polonia” Rybnik. Osobnym 
rozdziałem w kontaktach z Saint–Vallier jest 
współpraca tego miasta z II Liceum Ogólno-
kształcącym, którego uczniowie od wielu lat są 
tu goszczeni. Stąd uczestnictwo w obchodach 
dyrektor II LO Marii Malinowskiej, jej po-
przednika Tadeusza Otręby oraz romanistek 
Marii Dziedzic i Jolanty Bieńkowskiej, które 

w organizację wymian są zaangażowane od lat 
i mają tu wielu przyjaciół. To głównie dzięki 
kontaktom z polskimi rówieśnikami, młodzi 
Francuzi konfrontują swoje wyobrażenie  
o naszym kraju z rzeczywistością, poznają 
Polskę, lepiej rozumieją i, nie zważając na ste-
reotypy, wyrabiają sobie własne zdanie. 

Oficjalne powitanie przedstawicieli za-
przyjaźnionych miast w centrum kulturalnym 
l’Espace Culturel Louis Aragon miało bar-
dzo uroczysty charakter. Pamiątką rocznicy 
45–lecia kontaktów Rybnika z Saint–Vallier 
jest okazały medal wybity w naszym mieście 
tylko w dwu egzemplarzach, który mer Alain 
Philibert odebrał z rąk prezydenta Ada-
ma Fudalego, drugi znalazł swoje miejsce  
w rybnickim Muzeum. Wszystkie miasta 
„przedstawiły się” w multimedialnych pre-
zentacjach, były tłumaczone na 4 języki prze-
mówienia, państwowe hymny i wspólny hymn 
zjednoczonej Europy ze słowami „...wszyscy 

ludzie będą braćmi”, co po francusku brzmi: 
„...tous les homme sont des fréres”, po włosku: 
„...gli nomini sono fratelli” i niemiecku: „...alle 
Menschen sind Brüeder”.  

Dalsze wydarzenia trzydniowej uroczystości 
były egzemplifikacją powyższych słów, a głów-
nym forum integracji jej uczestników – ogrom-
ny namiot na 600 osób, gdzie miały miejsce 
kulturalne i ...kulinarne prezentacje, przygo-
towane przez poszczególne miasta. My posta-
wiliśmy na folklor w wykonaniu „eksportowej” 
„Przygody”, Włosi na „bel canto”, Niemcy na 
„blasmusik”, a gospodarze na ...cyrk. Zabawa 

trwała przy każdej 
z form prezentacji, 
choć przebojem wie-
czoru stało się nie-
śmiertelne „O sole 
mio”. W sferze kuli-
nariów odnieśliśmy 
niewątpliwy sukces 
żurkiem w chlebku 
przygotowanym przez 
restaurację „Pod We-
sołą Kobyłką”, Włosi 
zaserwowali..., a cóż-
by innego, makaron  
z  s o s e m  p o m i d o-
rowym, Niemcy.. . , 
i tu niespodzianka... 
kiełbaski i piwo, zaś 
Francuzi..., któż by się 

spodziewał... wino, sery i desery. 
W ramach prezentacji kulturalnych miała 

również miejsce wystawa prac artystów–pla-
styków: Rybnik reprezentowała Maria Bud-
ny–Malczewska z delikatnymi pejzażami  
i kobiecymi aktami. Póki co, prace zostały w 
Saint–Vallier i będą eksponowane w miejskiej 
bibliotece. Animacje artystyczne odbywały się 
też na ulicach i placach, a poszczególne miasta 
prezentowały swoje spécialité de la maison  
i materiały promocyjne. Rybniczanie rozdali 
setki folderów, baloników, wiatraczków  

z herbem i innych gadżetów. Wieczór zakończył 
korowód do centrum miasteczka i przepiękny 
pokaz sztucznych ogni z muzycznym podkładem 
charakterystycznym dla każdego z krajów – Polska 
kojarzy się Francuzom nadal z folklorem, co może 
nie jest dla nas do końca satysfakcjonujące.

Areną zmagań sportowych była sala gim-
nastyczna College Copernic, gdzie odbył się 
międzynarodowy turniej judo. Wystąpili na nim 
zawodnicy klubu „Polonia”, zdobywając czoło-
we miejsca w kilku kategoriach wagowych.

Jednym z dodatkowych poloniców całej 
imprezy był występ miejscowego, polonijnego 
zespołu muzycznego „Odra”. Przypomnieć 
trzeba, że w mającym za sobą górniczą prze-
szłość Saint–Vallier i okolicznych miastach, 
mieszka kilka tysięcy osób polskiego pocho-
dzenia, emigrantów i ich potomków z różnych 
okresów emigracji zarobkowej, również tej  
z lat 20. i 30. ub. stulecia. Interesujący jest 
przykład małżeństwa Josepha i Matyldy Pra-
darelli, Włocha i Polki urodzonej w 1925 roku 
pod Krosnem. Ich córka Paulette Savetier 
jest dziś jedną z najbardziej zaangażowanych  
w rozwój kontaktów z Rybnikiem, szczególnie 
z II LO, osób. Wątek Josepha i Matyldy, którzy 
poznali się w pracy, w kopalni i pobrali ponad 
50 lat temu, wykorzystano w filmie prezentują-
cym  miasto gospodarzy jako symbol splatania 
się tu losów ludzi z różnych stron świata.

Wizyta zakończyła się 8 maja, wspól-
nym uczestnictwem wszystkich delegacji  
w uroczystościach obchodzonej w tym dniu 
rocznicy zakończenia II Wojny Światowej  
i złożeniu wieńców pod pomnikiem poległych 
„wszystkich bohaterskich dzieci Francji”. Ale 
dziś z tym krajem łączy nas nie tylko historia,  
a przede wszystkim teraźniejszość i przy-
szłość, czego dowodem są 45–letnie kontakty 
z Saint–Vallier i nieco krótsze z Mazamet  
i Liévin.  

(r)
Zdjęcia 

na II stronie okładki

Integracyjny czworokąt
Międzynarodowa, partnerska współpraca miast to dziś, w dobie integracji 

europejskiej i sytuacji politycznej ułatwiającej kontakty między różnymi narodami, 
zjawisko normalne i powszechne. Inaczej rzecz wyglądała w roku 1961, kiedy doszło 
do podpisania pierwszej w naszym kraju umowy o przyjaźni i współpracy, której 
stronami były Rybnik i położone w Burgundii miasteczko Saint–Vallier. Jak na 
tamte czasy, był to fakt wyjątkowy. 

Międzynarodowe spotkania w Saint–Vallier

Radni Michał Chmieliński i Jan Mura w czasie rozmowy z urodzoną już we Francji 
Marie Bonnot, de domo Szewczak, która szlifuje swój polski na specjalnych kursach.
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Dni Dorsten
Szykuje się kolejna przyjacielska wizyta: od 15 do 18 czerwca br. gościć będziemy przedsta-

wicieli miasta Dorsten – władze, mieszkańców, artystów, sportowców. Popowy zespół Chopstixx 
i grupa akordeonistów wezmą udział w kilku plenerowych koncertach zarówno na Rynku,  
jak i w dzielnicach, odbędą się też „międzynarodowe” rozgrywki koszykarskie oraz szachowe. 
Spotkanie będzie możliwe dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej. 

Szczegóły bogatego programu artystycznego na stronie internetowej www.rybnik.pl

http://www.rybnik.pl


Festyn Integracyjny 
pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika

8 czerwca br., od godz. 15.00
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie  

w Rybniku–Niedobczycach, ul. Andersa 6
Gościnnie wystąpi kabaret NOŁ NEJM

Projekt pod pełna nazwą „Dni Karwiny. Part-
nerska wymiana kulturalna i sportowa” został 
zrealizowany w ramach unijnego programu  
INTERREG III A Czechy – Polska, współ-
finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem 
programu jest wspieranie zintegrowanego  
i zrównoważonego rozwoju w sferze gospodar-
czej, społecznej i kulturalnej polsko – czeskiego 
pogranicza. 

Otwarcie Dni Karwiny miało miejsce na 
lekkoatletycznym stadionie przy ul. Gliwickiej, 
gdzie odbyły się zawody sportowe z udziałem 
młodzieży z obu miast. Impreza miała zresztą 
więcej sportowych akcentów: w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych 
mecze koszykówki rozegrali kadeci i juniorzy 
z klubu gości TJ Sokol oraz MKKS Rybnik, 
zaś na strzelnicy w Paruszowcu – Piaskach 
pierwsze Mistrzostwa Polski w strzelaniach 
dynamicznych obserwowali oficjalni goście 
oraz gospodarze Rybnika. 

Nim jednak Dni Karwiny rozpoczęły się 
na dobre, prezydent Adam Fudali przyjął w 
Urzędzie Miasta władze partnerskiego miasta: 
prezydenta Antonina Petraša, jego zastępczy-
nię Gabrielę Mrozkową, kierownika Wydziału 
Kultury Vlastimilę Rašykovą i osoby towa-
rzyszące, by zaprezentować im nasze miasto 
– strukturę, przeobrażenia, jakie się w nim do-
konały oraz inwestycje. Również 67–tysięczna 
Karwina, chociaż w zdecydowanie mniejszej 
skali niż w naszym mieście, przymierza się 
do budowy kanalizacji z udziałem środków 
unijnych, pozyskała też pieniądze z UE na 

szkolenia miejskich urzędników. W trakcie 
spotkania dyskutowano m.in. o różnicach 
w regułach podziału środków europejskich, 
wpływie „wielkiej” polityki na działania sa-
morządów, strukturze władz miejskich itp. 
Goście z Czech zwiedzili również najciekawsze 
obiekty w mieście. 

Pierwszy, sportowy dzień imprezy zakończył 
akcent kulturalny – wernisaż wystawy foto-
graficznej „Karwina w fotografii” autorstwa 
czeskiego artysty Edmunda Kijonki, którą 
można było oglądać w Domu Kultury w Nie-
dobczycach. 

W sobotnie południe na Rynku prezydenci 
obu miast zaprosili do wspólnej zabawy. Wy-
stąpiła „Przygoda”, a gości reprezentowała 
czeska „dechowka” „Majovak” z solistami i ma-
joretkami, a także „Darkovsky jazzowy band”  
i folklorystyczny ze-
spół „Dziołchy i syncy 
z Kolonije”. Czeska 
orkiestra wystąpiła 
też w niedobczyckim 
parku na VII Między-
narodowym Pikniku 
Muzycznym, a w tym 
czasie Miejska Orkie-
stra Dęta „Rybnik” – 
w Karwinie, w ramach 
podpisanego przez 
obie orkiestry porozu-
mienia o współpracy. 
Popołudnie na pły-
cie Rynku zakończyli 
odnoszący ostatnio 

ogólnopolskie sukcesy uczniowie rybnickiej 
szkoły muzycznej Yamaha. 

Sięgając w głąb historii, zapomniane dzie-
dzictwo wielowiekowych związków Śląska  
i Rybnika z Czechami przedstawił gościom  
w czasie niedzielnej prelekcji w Muzeum dy-
rektor tej placówki Bogdan Kloch. Artystyczny 
program Dni Karwiny zakończył w Muzeum 
koncert zespołu muzyki dawnej „Il Sospiro”.

Tegoroczne Dni Karwiny były jedną z pierw-
szych, ale na pewno nie ostatnią z imprez, 
których celem jest ożywienie kontaktów społe-
czeństw miast leżących w granicach istniejącego 
Euroregionu Silesia, w odległości niespełna 50 
km od siebie. Wiele wskazuje na to, że następ-
ne spotkanie będzie również dwudniowe, ale  
w obu miastach.

(r)

Tanie wakacje
ZHP Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej 

organizuje tani letni wypoczynek w Bielsku–Białej–Wapienicy 
dla dzieci w wieku 7–16 lat.

Koszt 14 dni – 470 zł; 7 dni – 230 zł
Informacje: Rybnik, ul. Kościuszki 17, 032 42 21 984, 602 387 316

Blisko, coraz bliżej...
Dni Karwiny

Karwina, choć leżąca najbliżej Rybnika ze wszystkich 
miast partnerskich, została nim jako ostatnia –  tuż przed 
wejściem obu krajów w struktury Unii Europejskiej. Od tego 
czasu kontakty między naszymi miastami są bardzo ożywione,  
a ostatnim tego dowodem były zorganizowane w Rybniku  
w drugi majowy weekend Dni Karwiny. 

XV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych 

Złota Lira Rybnik 2006
29 czerwca do 2 lipca br.

• 29 czerwca, Ostrawa – prezentacja orkiestr dętych i mażoretek 
w ramach Dnia Wyszehradzkiego; 

• 30 czerwca, Rynek w Rybniku – otwarcie festiwalu, konkurs 
formacji tanecznych, koncert połączonych orkiestr, występy 
plenerowe. 

• 1–2 lipca – przesłuchania konkursowe, koncerty plenerowe, 
koncert galowy laureatów w DK w Niedobczycach.

Czeskie mażoretki, w tle orkiestra dęta „Majovak”.

Czesko–polska rywalizacja sportowa.
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Rybnicki ośrodek Alliance Française nie tylko uczy języka 
francuskiego w swojej siedzibie, ale sprawia, że o bogactwie 
kultury francuskiej rybnicka młodzież może się przekonać u 
źródeł, we Francji. Oczywiście ta najzdolniejsza i najbardziej 
pracowita.

A do jej grona należy Aneta Michalska, uczenica II LO, która dzięki 
wygranej w konkursie na prezentację multimedialną regionów Francji 
pojedzie w czasie wakacji do Paryża i zwiedzi zamki nad Loarą. W kon-
kursie organizowanym przez AF wzięło udział 24 uczestników, którzy 
swoją pracę mogli przygotować  zarówno w języku francuskim, jak i po 
polsku. Wyróżnieni Barbara Pawlaszczyk z Zespołu Szkół Ekonomicz-
no–Usługowych i Michał Oleś z II LO otrzymali wydawnictwa albumowe, 
ale dzięki zbiegowi okoliczności i oni, być może, załapią się do Francji „po 
promocyjnej cenie”. 

W kolejnym konkursie zorganizowanym przez rybnicki ośrodek AF trzeba 
było posługiwać się już wyłącznie językiem francuskim, bo był to „próbny” egza-
min z języka francuskiego w międzynarodowym systemie Delf, funkcjonującym 
na różnych poziomach umiejętności. Ten przeznaczony był dla gimnazjalistów, 
a największą ilość punktów spośród 60 uczniów zdobyły Bogumiła Dziel z 
Gimnazjum nr 7 oraz Sonia Pierzga z Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu. Obie 

w nagrodę mogą zdawać „prawdziwy” egzamin bezpłatnie. 
Mniej chętnych wzięło udział w konkursie na promocję naszego 

miasta w formie francuskojęzycznej ulotki. 
Wszystkie nagrody i wyróżnienia na specjalnym spotkaniu w Powiatowej 

i Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie AF ma siedzibę, wręczyła dyrektor 
ośrodka Elżbieta Paniczek, 
podkreślając duże zainte-
resowanie konkursami, ich 
wysoki poziom, szczególnie 
językowy w „próbnym Del-
fie” i zachęcając do nauki 
języka i zgłębiania francu-
skiej kultury.

(r) 
Zwyciężczyni konkursu Aneta 
 Michalska i dyrektorka ośrodka 
AF Elżbieta Paniczek.      Zdj.: r
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Coroczny przyjazd dzieci na „zieloną szkołę” 
organizuje od pewnego czasu, z finansową 
pomocą miasta, Stowarzyszenie Współpracy 
Międzynarodowej Rybnik – Europa, a perso-
nalnie Rafał Tymusz i Wiesław Sojka. Kontakty 
ze Stanisławowem „odziedziczyli” po zmarłym 
dyrektorze Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji Józefie Śliwce, rozszerzając je m.in.  
o organizację letnich obozów na Mazurach za-
równo dla dzieci z Ukrainy, jak i z Rybnika. 

Licząca 29 dzieci grupa uczęszcza do Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Stanisławowie, jedynej  
w tym mieście placówki oświatowej z klasami  
z polskim językiem wykładowym. Wśród 
uczniów tych klas są dzieci nie tylko z rodzin 
o polskich korzeniach, ale również rodowici 
Ukraińcy. Szczególnie zadowolona z kontak-
tu dzieci z „żywym” językiem polskim jest 
jego nauczycielka w stanisławowskiej szkole 
i opiekunka dzieci w Rybniku Julia Tomczak. 
Drugą opiekunką była Oksana Korotka, która 
wprawdzie po polsku jeszcze nie mówi, ale 
prawie wszystko rozumie... 

W Rybniku dzieci uczęszczały aż do 13 

różnych szkół: pod-
stawowych i gimna-
zjów, w zależności od 
miejsca zamieszkania 

opiekunów, czyli goszczących je rybnickich 
rodzin. W rodzinie Teresy Kocot, przyjmującej 
ukraińskie dzieci po raz czwarty, przebywał 
Romek Ostapiak, który wystrojony w pięknie 
haftowaną ludową, ukraińską koszulę, na spo-
tkaniu w Urzędzie Miasta recytował w swoim 
ojczystym języku wiersz. Dzieci odwiedziły UM 
w dniu wyjazdu, kiedy już mogły podzielić się z 
 prezydentem Adamem Fudalim i jego zastęp-
czynią Ewą Ryszką swoimi wrażeniami. Nim 
do tego doszło, o historii miasta, jego herbie 
i symbolice witraży w sali sesyjnej opowiadał 
barwnie i z zaangażowaniem naczelnik Wydzia-
łu Administracyjnego Jacek Reclik. Okazało 
się, że dzieci nie zmarnowały 2 tygodni i sporo 
o Rybniku wiedziały...

Najwięcej, bo dziewięcioro dzieci, uczęszcza-
ło do Szkoły Podstawowej nr 6 na Zamysłowie, 
zaś jej dyrektor Mieczysław Woźnica sam gościł 
u siebie 2 dziewczynki. — Z szóstoklasistką 
Tatianą prowadziłem poważne dyskusje politycz-
ne — mówi M. Woźnica i nie kryje, że razem  
z żoną, również nauczycielką, do obu dziewczy-
nek bardzo się przywiązali. — To inteligentne, 

pełne życia, nie sprawiające wychowawczych 
problemów dzieci — mówi o uczniach ze Stani-
sławowa. Jurek Nowikow, który był w Rybniku 
już drugi raz, a chętnie znów przyjedzie, dostał 
w szkole dwie „5” z polskiego i „4” z angiel-
skiego, Andrzej Doroszenko, który uczył się 
w Gimnazjum nr 6 w dzielnicy Maroko–No-
winy, ma w Kłodzku polską rodzinę i teraz 
z poważną miną opowiada o nauce w języku 
swoich przodków w szkole w Stanisławowie. 
Krystyna Żołobowicz, odwiedzająca  Rybnik 
po raz trzeci, tym razem uczyła się w  G nr 6,  
a wraz z opiekunami była na wycieczce w Sztol-
ni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, 
na Kasi duże wrażenie zrobił Oświęcim, miło 
też wspomina czas spędzony w G nr 10 oraz 
wspólną wycieczkę z całą grupą w Beskidy. Jak 
mówi W. Sojka, wsparcie całego przedsięwzię-
cia przez rybnickie rodziny, które przyjmują 
do siebie dzieci to prawdziwy ewenement, co 
wyraził zresztą przy jakiejś okazji prezes Wspól-
noty Polskiej prof. Andrzej Stelmachowski. 
Dziękując wszystkim za zaangażowanie, szcze-
gólnie rodzinom goszczącym dzieci, prezydent 
Adam Fudali podkreślił potrzebę wspomagania 
społeczeństw wschodnich, tak jak kiedyś nam 
pomagały kraje zachodnie.

(r)

Goście z Ukrainy z wizytą w Urzędzie Miasta.

Dzieci z Ukrainy na „zielonej szkole”

Przyjedziemy znowu...

Ponad dwa tygodnie spędziła 
w naszym mieście grupa dzieci  
i młodzieży z Iwano–Frankiwska  
(d. Stanisławów) na Ukrainie, 
jednego z miast partnerskich 
Rybnika.  Nie była to jednak 
wyłącznie wizyta towarzyska  – 
wzorem kilku ubiegłych lat goście 
uczęszczali do rybnickich szkół 
podstawowych i gimnazjów, gdzie 
nie omijały ich nawet... dyktanda. 

W nagrodę do Francji



Najpierw kreatywne pisanie historyjek 
na podstawie zdjęć, potem praca na bazie 
książki Tove Janson o Muminkach, obec-
nie w oparciu o „Malutką Czarownicę” 
– tak w skrócie przedstawia się projekt, 
który Szkoła Podstawowa nr 22 od 
dwóch lat realizuje wspólnie z młodymi ludźmi z Austrii, Finlandii i Sło-
wacji, a w roku przyszłym również przy współudziale Turcji. Projekt nosi 
tytuł „Let’s be crealistic“ i pochodzi od słów creativity (kreatywność), 
literature (literatura), stimulation (stymulacja) i polega na rozwijaniu 
kreatywnego myślenia wśród uczniów, poszerzaniu zainteresowań 
i wiedzy na temat literatury. Jak mówi dyrektor placówki Marek Lipiń-
ski, uczniowie prowadzą ożywioną korespondencję, także elektroniczną, 
wspólnie stworzyli logo projektu i pracują z tekstami, które kształtują ich 
wyobraźnię, na tyle skutecznie, że... wymyślili nową postać Muminka. 
O dalszej współpracy rozmawiano podczas kolejnej roboczej wizyty, 
kiedy to do Rybnika przyjechali nauczyciele z Finlandii, Słowacji 
i Austrii. W trakcie kilkudniowego pobytu zwiedzili Rybnik, Kraków, 

Wieliczkę, a Finowie również Oświęcim, spotkali się z prezydentem 
Adamem Fudalim i zobaczyli jak przebiegają zajęcia w niedobczyckich 
placówkach oświatowych, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowi-
skowym Domu Samopomocy, Młodzieżowym Domu Kultury i Szkole 
Muzycznej. I jakie wrażenia? — Wszyscy są mili i gościnni — ocenia 
Fin. — Dzieci są wszędzie podobne, to pocieszające — żartuje austriac-
ka nauczycielka. W czerwcu uczniowie z SP nr 22 pojadą na Słowację, 
a jesienią nauczyciele spotkają się w Austrii. W przyszłym roku podsu-
mowanie projektu w Helsinkach.  

Grupa dwudziestu uczniów wraz z trzema anglistkami z Gimnazjum 
nr 12 w Rybniku odwiedziła w marcu swoich rówieśników w pięknym 
mieście Timisoara w Rumunii, a następnie w maju przyjęła swoich 
rumuńskich przyjaciół u siebie. Obie wizyty były częścią projektu ję-
zykowego „Poznawanie ciekawych historycznie miejsc i obiektów oraz 
pielęgnowanie lokalnych tradycji”, realizowanego w ramach Projektu 
Językowego akcji Socrates Comenius.

Podczas wymiany młodzież zapoznała się z historią i tradycjami 
Rumunii i Polski, a w szczególności regionu Banat i Śląska, na terenie 
których znajdują się Timisoara i Rybnik. Uczniowie brali również 
udział w zajęciach językowych organizowanych na terenie partnerskich 
szkół: Grup Scolar Energetic i Gimnazjum nr 12. W ramach tych zajęć 
młodzież polska i rumuńska wspólnie opracowywała mini-słownik, 
przygotowała wystawę fotograficzną oraz opracowywała album o Timi-
soarze i Rybniku. Wieczory poświęcone były spotkaniom towarzyskim 

w gronie zagranicznych przyjaciół i ich rodzin, 
a także wizytom w muzeach i teatrze. Stanisła-
wa Chmielarz, Joanna Bizon i Ludmiła Pozim-
ski, nauczycielki odpowiedzialne za realizację 
projektu, podsumowują wymianę jako bardzo 
udaną i mają nadzieję, że przyjaźnie zawarte 

pomiędzy uczniami i nauczycielami partnerskich szkół przetrwają próbę 
czasu i odległości.

Równie udane są kontakty, jakie dzięki Sokratesowi nawiązało 
II Liceum Ogólnokształcące. Ostatnio młodzież i nauczyciele tej 
placówki wyjechali na spotkanie robocze na Węgry. Celem podróży 
był Pecz, miasto położone 30 km od granicy z Chorwacją, u podnóża 
gór, a licealistów urzekła serdeczność mieszkańców i ciepłe przyjęcie 
przez węgierskie rodziny. Obawy dotyczące porozumiewania się były 
bezpodstawne, zwłaszcza po lekcji wprowadzającej w podstawy języka 
węgierskiego; wbrew pozorom nie tak trudnego, jak się powszechnie 
uważa. Młodzież z Rybnika miała okazję zwiedzić miasto, poznać 
historię Węgier i samego Peczu, pełnego pamiątek po wieloletnim 
panowaniu Turków; licealiści na własne oczy przekonali się również 
dlaczego Budapeszt jest jednym z najpiękniejszych miast na świecie. 
Zaprezentowano też prace wykonane przez uczniów w ramach pro-
jektu „Marzenie o mieście/Miasto marzeń”. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się makiety, wystawa fotografii przedstawiających Rybnik 

Wysyp wizyt

Pomysłodawcy programu Socrates Comenius byliby dumni z rybnickich uczniów – z pewnością tak właśnie wyobrażali 
sobie międzynarodową współpracę młodych ludzi. Ze świeczką szukać kraju w Europie, z którym rybnicka młodzież 
nie nawiązała kontaktów, a tematy realizowanych wspólnie projektów są tak różne, jak różne są zainteresowania uczniów 
na każdej szerokości geograficznej. 

Socrates Comenius 

Finów zaskoczyła polska (czytaj: rybnicka) gościnność.                                  Zdj.: S

Gimnazjum nr 12 nawiązało kontakty z rumuńską Timisoarą.         Zdj. arch. G 12

Młodzież z II LO poznała Budapeszt i ... podstawy języka węgierskiego, wbrew pozorom 
nie tak trudnego.                                                                               Zdj.: arch. II LO
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Podczas spotkania w Grecji nie tylko omawiano kolejne zadania projektu, 
w którym uczestniczy m.in. G nr 4, ale znalazł się również czas na wycieczki...

Zdj.: arch. G 4

i prezentacje multimedialne. Rybniczanie odwiedzili polską szkołę, 
co szczególnie ucieszyło pracującą tam nauczycielkę, której nieczęsto 
zdarza się rozmawiać z rodakami. Zorganizowano też wspólną, dziesię-
ciokilometrową wycieczkę w góry otaczające Pecz. Projekt „Marzenie 
o mieście/Miasto marzeń” przewiduje jeszcze dwie wizyty robocze: 
w listopadzie rybniccy licealiści udadzą się do Montceau–les–Mines 
we Francji, wiosną przyszłego roku – rewizyta. 

W tym roku szkolnym V Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło 
współpracę z partnerami z Włoch, Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Słowacji, 
Finlandii i Turcji, a tematem wspólnych kontaktów jest „Wyrażanie 
siebie poprzez słowo, dźwięk, obraz”. Obecnie młodzież zajmuje się 
zagadnieniami związanymi ze słowem. Podczas wizyty we Włoszech 
uczniowie V LO spotkali się z dziennikarzami lokalnego czasopisma, 
a podczas „Dnia Comeniusa”, który odbywał się pod koniec kwietnia 
w V LO z dziennikarzami lokalnych mediów. I ja tam byłam...

Na początku maja delegacja uczniów i nauczycieli z Gimnazjum 
nr 10 przebywała w Turcji wspólnie z innymi partnerami z Włoch, Au-
strii, Litwy i Rumunii. Wizyta podsumowała drugi rok wspólnej pracy 
nad projektem Socrates Comenius zatytułowanym „Woda – skarbem 

Europy”. Koordynator projektu wicedyrektor G nr 10 Arkadiusz Szwej-
czewski: — Uczniowie mieszkali u rodzin swoich rówieśników i spotkali 
się z przyjęciem porównywanym do słynnej polskiej gościnności. Zorgani-
zowano też pokaz tańców regionalnych i mody oraz wizytę w miejscowej 
elektrowni, którą w latach 60. pomagali budować Polacy. Rybniczanie 
zwiedzili też starożytną świątynię Zeusa nieopodal Kutahyi, nowoczesny 
uniwersytet i regenerowali siły w uzdrowisku wód termalnych. Kolejne 
spotkanie w ramach projektu w październiku w Konstancy nad Morzem 
Czarnym w Rumunii.

W Gimnazjum nr 4 kształci się młodzież z ośmiu dzielnic mia-
sta – Ochojca, Grabowni, Golejowa, Wielopola, Rybnickiej Kuźni, 

Orzepowic, Chwałęcic i Stodół. Zderzenie tak wielu różnych środowisk 
i umiejętność wspólnej pracy i nauki stała się inspiracją do opracowania 
programu przygotowanego w ramach Socratesa Comeniusa, a ogniwem 
łączącym stał się szkolny teatr. Stąd nazwa programu „Teatr jako pomost 
między nacjami”. Gimnazjum z Rybnickiej Kuźni współpracuje ze szko-
łami w Austrii, Grecji i Włoszech, a realizację programu przewidziano 
na lata 2005–2008. Uczniowie zaprezentowali swoim zagranicznym 
partnerom szkołę i jej osiągnięcia w dziedzinie teatralnej, m.in. albumy, 
filmy, foldery oraz prezentacje multimedialne. Pokazano je w trakcie 
spotkania w Grecji, podczas którego omówiono kolejne zadania w ra-
mach projektu – zorganizowanie europejskich warsztatów teatralnych 
i stworzenie wspólnej strony internetowej. Jak mówi nauczyciel języka 
polskiego Daniela Ścieszka, szkolny teatr jest sposobem realizacji 
marzeń i zainteresowań uczniów, a gimnazjum pragnie dać szansę 
uczestniczenia w projekcie tym, którzy zasilą szeregi gimnazjalistów 
wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dlatego we wrześniu 
w G nr 4 otwarte zostaną klasy ukierunkowane na realizację założeń 
programu Socrates Comenius – m.in. klasa o profilu artystycznym, 
dziennikarskim i języków obcych. 

Zespół Szkół Urszulańskich nie potrzebował Socratesa Comeniu-
sa, by nawiązać współpracę z Marienschule w Hildesheim, która trwa 
nieprzerwanie już od 1988 roku. Na przełomie marca i kwietnia grupa 
25 uczniów z gimnazjum i liceum przebywała z rewizytą w Hildesheim. 
Podczas tygodniowego pobytu młodzież zwiedziła Berlin, a szczególne 
wrażenie wywarł na młodych ludziach pomnik poświęcony ofiarom 
Holocaustu oraz wizyta w Reichstagu i spotkanie z przedstawicielem 

CDU. — Mieliśmy okazję zobaczyć nowoczesne, eksperymentalne 
muzeum techniki w Wolfsburgu, Brunschweig z zespołem pocysterskim, 
a także Hanower. Byliśmy również w Goslarze, gdzie szczególną atrakcją 
jest ponad 1000–letnia kopalnia rud cynku i ołowiu wpisana na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego Unesco — podsumowuje młodzież, 
która spotkała się również z biskupem Hildesheim, który w szczególny 
sposób wspominał posługę apostolską Jana Pawła II. — W pamięci 
pozostanie nam ciepłe i bardzo serdeczne przyjęcie w rodzinach naszych 
przyjaciół z Hildesheim. Dziękujemy fundacji Polsko–Niemiecka Wy-
miana Młodzieży za wsparcie finansowe, bez którego wizyta nie mogłaby 
zostać zrealizowana. 

Jak widać do nawiązania kontaktów, ciekawej współpracy, doskona-
lenia umiejętności językowych i poznawania różnych zakątków Europy 
wystarczą chęci, a Socrates Comenius te chęci urzeczywistnia. 

(S)

Delegacja Gimnazjum nr 10 w świątyni Zeusa.                                Zdj.: arch G 10

Zespół Szkół Urszulańskich nie potrzebował Socratesa Comeniusa, by nawiązać 
współpracę z Marienschule w Hildesheim.                                         Zdj.: arch. szkoły
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Od wielu już lat majowe festyny inau-
guruje w mieście dzielnica Smolna, a to 
z prostej przyczyny – na pierwszy dzień 
tego miesiąca przypada odpust w kościele 
pod wezwaniem św. Józefa Robotnika, łą-
czony tradycyjnie z wiosennym Spotkaniem 
Smolnioków. Również w tym roku współpraca 
ojców franciszkanów z Radą Dzielnicy była 
wzorowa. Nawet chłód, a początkowo i deszcz, 
nie był w stanie odstraszyć setek mieszkańców 
Smolnej oraz przyległych dzielnic od zabawy. 
A zapewniły ją występy Magdy Dureckiej, ze-
społu Maleo Reggae Rockers, Kapeli ze Śląska 
Józefa Poloka i gwiazdy wieczoru Eleni, która 
zaśpiewała przed publicznością szczelnie wy-
pełniającą parking przy ul. Sławików. Wcześniej 
odbywały się turnieje i konkursy dla dorosłych 
i dzieci – w tym przejażdżki na prawdziwym 
żużlowym motocyklu. Obecny na imprezie 
prezydent Adam Fudali, w towarzystwie przed-
stawicieli organizatorów – przewodniczącego 
zarządu RD Henryka Wodeckiego oraz rad-
nego Kazimierza Salamona, wręczył puchar 
zwycięzcy turnieju darta czyli rzucania lotek do 
tarczy – Bogdanowi Wnukowi oraz najlepsze-
mu „szkaciorzowi” Ryszardowi Kwiatkowskie-
mu. Przekazał też wylosowanej osobie nagrodę 
ufundowaną przez patrona medialnego – bilet 
na katowicki koncert Kayah!    

Ale Smolniokowe festyny mają nie tylko roz-
rywkowy charakter. Ze sprzedaży specjalnych 
„cegiełek” i kołocza, z loterii fantowej oraz 
licytacji różnych interesujących przedmiotów, 
jak np. „footbolówki” z autografem Jerzego 
Dudka, pozyskano znaczną część środków na 
sfinansowanie organizowanych przez parafię 
św. Józefa kolonii dla dzieci z rodzin, które nie 
są w stanie zapewnić im innego wakacyjnego 
wypoczynku. Zebrano ponad 7 tys. zł; pienią-
dze te wspomogą wyjazd ok. 40 dzieci na wypo-
czynek w okolicach Ostródy na Mazurach.

Numerowane „cegiełki” są przedmiotem 
losowania wielu atrakcyjnych nagród pozyska-
nych dzięki sponsorom. W tym roku główną 
nagrodę czyli wyjazd na pielgrzymkę do Włoch 
z biurem podróży San Antonio wylosowała 

nauczycielka matematyki w Szko-
le Podstawowej nr 2 Weronika 
Piekoszowska. Mimo, że termin 
wyjazdu przypada na wrzesień 
czyli rok szkolny, pani Weronika, 
która od dawna marzyła o takiej 
podróży, zapewniła, że tej okazji 
nie przepuści. Szczególnie, że 
wspólny z mężem wyjazd, jak od 
razu postanowiła, będzie pięknym 
prezentem z okazji „srebrnych go-
dów”. Nagrodę wręczył proboszcz 
parafii św. Józefa o. Terencjan, 
bez którego festyn na Smolnej nie 
byłby taki sam...

•••
W kalendarz majowych imprez 

na stałe wpisał się już organizo-
wany przez Dom Kultury w Nie-
dobczycach Międzynarodowy 
Piknik Muzyczny, który w parku 
im. Czempiela odbył się już po 
raz siódmy. Obok rodzimych ze-
społów w tym przedstawiciela go-
spodarzy czyli Miejskiej Orkiestry 
Dętej „Rybnik”, wystąpił węgierski 
„Eger Band”, „Darkovski Jazzowy 
Band” i dęta orkiestra „Majovak” z solistami 
i majoretkami z Czech, a także grający grecką 
muzykę...polscy Grecy z zespołu „Mythos”. 
Niedobczycki park ma to szczęście, że posia-
da zadaszenie nie tylko nad sceną, ale i nad 
widownią, dlatego żadne pluchy publiczności 
nie zniechęcają. Główną atrakcja trzydniowej 
imprezy jest zróżnicowany program czyli każdy 
znalazł tu coś na swój gust.  

•••
Tradycyjny majowy festyn na terenie TKKF 

zorganizowała Rada Dzielnicy Paruszowiec–
–Piaski. W trakcie 
dwudniowej impre-
zy wystąpiły dzieci 
ze Szkoły Podsta-

wowej nr 3, górale z Zubrzycy, zespół „Gorgo-
nie”, „Tyrolia Band” oraz gwiazda pierwszego 
wieczoru – Krystyna Giżowska. Była zabawa 
taneczna, dobrze zaopatrzony bufet, kreple 
– niespodzianki ze złotymi pierścionkami 
w środku, loteria fantowa, a dla dzieci lunapark 
oraz gry i zabawy. Od podpisania w 2004 roku 
przez Rybnik umowy partnerskiej z Karwiną, 
częstymi gośćmi paruszowieckich seniorów są 
członkowie koła emerytów i rencistów z za-
przyjaźnionego czeskiego miasta. I tym razem 
bawili się razem z mieszkańcami dzielnicy, 

uczestnicząc też w Dniach Kar-
winy w naszym mieście.

Tekst i zdj.: (r)

Muzyczne majówki i festyny

Szczęśliwa zwyciężczyni 
Weronika Piekoszowska 
i o. Terencjan.

Goście festynu na Paruszowcu–Piaskach – emeryci z Karwiny, razem 
z przewodniczącym RD Andrzejem Oświecimskim (z prawej)w centrum 
miasta.

Mimo chłodu Smolnioki nie zawiedli ani organizatorów, ani Eleni.
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Doroczny  Fes t iwa l  Kul tury 
Młodzieży Szkolnej jest przede 
wszystkim podsumowaniem dorobku 
artystycznego szkół i placówek 
oświatowo – wychowawczych na 
poziomie szkół podstawowych  
i gimnazjów. Ale dla animatorów 
szkolnego życia artystycznego jest 
też okazją do wymiany doświadczeń 
i dyskusji na temat form prezentacji 
artystycznych talentów dzieci  
i młodzieży. 

Efektem eliminacji do Festiwalu...,  
w Czerwionce–Leszczynach, był koncert 
laureatów w chwałowickim Domu Kultu-
ry. Organizatorzy podkreślali olbrzymie 
zainteresowanie młodzieży udziałem  
w imprezie – wystarczy wspomnieć, iż  
w eliminacjach we wszystkich kategoriach 
wzięło udział ponad 150 zespołów oraz 
wykonawców. Zresztą zainteresowanie 
konkursem było także widoczne w sali 
DK w Chwałowicach, która dosłownie 
„pękała w szwach”. Jurorzy wysoko 
ocenili przygotowanie i zaangażowanie 
wykonawców, choć nie kryli też błędów 
i niedociągnięć.

Ze względów organizacyjnych w ryb-
nickim finale każdy z laureatów mógł, 
niestety, wykonać tylko jeden utwór. 
Piszę niestety, ponieważ występy, ze 
względu na ich poziom, oglądało się 
z prawdziwą przyjemnością. Koncert 
galowy rozpoczął młody, zarówno pod 
względem wieku artystów jak i stażu 
scenicznego, kabaret „z O.O. bacz”  
z rybnickiego MDK–u. Swoim występem 
bardzo szybko zdobył uznanie licznie 
zgromadzonej publiczności i wprawił ją  
w doskonały humor. Można śmiało 
powiedzieć, że znanym rybnickim kaba-
retom rośnie silna konkurencja. Równie 
znakomicie zostały przyjęte zespoły 
taneczne. Zadowolenia z poziomu ich 
prezentacji nie kryła przedstawicielka 
jury Mirosława Kieloch: — Układy cho-
reograficzne były przygotowane i wykonane 
w pełni profesjonalnie. Jedynym zespo-
łem tańca ludowego zakwalifikowanym 
z powiatu rybnickiego do finału była 

„Tańcząca Gromada” z Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej „Przygoda” w Rybniku.  

Bardzo wysoki poziom zaprezentowa-
ły także zespoły muzyczne oraz soliści. 
Młodzi artyści nie bali się wykonywać 
piosenek trudnych i ambitnych takich 
jak np. „Dziwny jest ten świat” Czesława 
Niemena, z którą zmierzyła się Katarzyna 
Sobek; były też najnowsze przeboje jak 
choćby „Niech mówią że to nie jest mi-
łość” Piotra Rubika w wykonaniu zespołu 
„Do Re Mi” z gimnazjum w Jankowicach. 
Swoje bardzo duże umiejętności wokalne 
zaprezentował młodziutki Kamil Hołek, 
występujący wraz z zespołem „Blue”  
z Powiatowego Ogniska Pracy Pozasz-
kolnej przy SP w Szczyrbicach. Na słowa 
uznania zasługują także pozostałe woka-
listki – Malwina Klimek i Alina Gwóźdź 
oraz zespoły muzyczne, w tym jedyny 
chór „Con Brio” z SP w Świerklanach. 
Zdaniem organizatorów, poziom festi-
walu z roku na rok się podnosi. Dyrektor 
rybnickiego MDK Barbara Zielińska 
uważa, że duża w tym zasługa opiekunów 
i instruktorów zespołów. — Coraz częściej 
za pracę artystyczną z młodzieżą zabiera-
ją się ludzie, dla których jest to również 
życiowa pasja, a to musi przynieść efekty 
— mówiła po koncercie.

Najlepsze zespoły festiwalowe,  
z wyjątkiem chórów, duetów i solistów, 
zaprezentowały się w Wojewódzkim 
Przeglądzie Szkolnych Zespołów Arty-
stycznych w Częstochowie. Wśród nich 
– zespoły teatralne z Rybnika: grupa  
z SP nr 2, „Razem” z Fundacji Elek-
trowni Rybnik, Teatr Ruchu „Domino” 
z MDK w Rybniku, podobnie jak kaba-
rety: „z.O.O. bacz” MDK czy „Bajerek” 
z SP nr 18. Do najlepszych zespołów 
tanecznych zaliczono Tańczącą Groma-
dę z rybnickiej „Przygody” i Mały Teatr 
Tańca z Rybnickiego Centrum Kultury, 
zaś muzycznych: zespół wokalny „Bez 
Nazwy” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
„Przygoda”, zespół fletowy „Fermata”  
z  SP nr 3 w Rybniku i zespół instrumen-
talno–wokalny „Takt” z MDK.

Fr.

Kieliszki potrafią grać i to jak! Wodząc palcem zamo-
czonym w wodzie po ich krawędzi lub poprzez delikatne 
uderzanie można emitować najróżniejsze dźwięki, które 
zależą od stopnia napełnienia wodą i rodzajów kieliszków 
– inny dźwięk wydają „szampanówki” i „koniakówki”, inne 
kieliszki do likierów i win. Aby zagrały potrzeba oczywiście 
muzyków i odpowiedniego utworu. — „Ogród motyli” 
powstał z myślą o Śląskich Dniach Muzyki Współczesnej  
i miał swoje prawykonanie 10 lat temu, doczekał się nawet 
nagrania radiowego i telewizyjnego — mówi kompozytorka 
nagrodzonego utworu Jolanta Zdechlikiewicz–Reclik. 
— Eksperymentuję z sonorystyką, z dźwiękiem innym od 

typowego, osiąganego na tradycyjnych instrumentach, stąd 
pomysł napisania utworu na kieliszki i fortepian preparowa-
ny. „Ogród motyli” wykonuje 8 młodych ludzi, którzy grę na 
60 kieliszkach ćwiczą od kilku miesięcy. — To zupełnie coś 
innego, nowego — mówią z dumą Gabrysia, Kasia i Agata 
z Zespołu Muzyki Współczesnej z Siemianowic, a pytane 
o tajniki gry na tak nietypowym instrumencie, mówią, że 
uzyskiwany dźwięk zależy przede wszystkim od ilości wody. 
Jej kolor nie ma znaczenia, choć w ich kieliszkach woda 
jest zabarwiona. Nieprzypadkowo: — Pomysł zrodził się po 
odwiedzeniu ogrodu motyli w Nicei. Było to tak ekscytujące 
przeżycie, że postanowiłam napisać utwór z wirującymi na 
nierealnych wysokościach motylami... Kolorowo na estra-
dzie, kolorowe barwy, nawet paznokcie mamy pomalowane 
— mówi autorka „Ogrodu motyli”. Młodzi muzycy pokazali 
też, że grać można na strunie od fortepianu i szyjce od 
butelki, a do wydobywania dźwięku wykorzystać można 
również... suszarkę do włosów, jak w utworze „Zaszeptała 
harfa przez sen”. Niekonwencjonalność i eksperymentowa-
nie z dźwiękiem spodobało się jurorom festiwalu – Oldze 
Rumpel, Jolancie Wawrzyńczyk i Franciszkowi Prusowi, 
którzy przyznali grupie ze Społecznego Ogniska Muzycz-
nego z Siemianowic nagrodę specjalną. Wręczono też aż 
31 wyróżnień dla podopiecznych SOM z Siemianowic, 
Pszczyny i Żor, szkół muzycznych z Rydułtów, Jastrzębia, 
Raciborza i Radlina, a także gimnazjów z Bełku i Wodzisła-
wia. W tym gronie znaleźli się również rybniczanie – Marek 
Skupień (fortepian) ze Śląskiego Centrum Muzycznego 
„Muzyka i Ruch” oraz wychowankowie Społecznego 
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Poziom w górę!

Szampańskie dźwięki

Kieliszki służą nie tylko do serwowania trunków. 
Laureaci Festiwalu Muzyki Instrumentalnej 
udowodnili, że doskonale sprawdzają się w roli  
wyjątkowych instrumentów. O ich brzmieniu 
przekonała się publiczność zgromadzona w Domu 
Kultury w Chwałowicach. I nie były to jedyne dźwięki, 
jakie w maju można było usłyszeć w tej placówce... 

Kieliszki potrafią grać, co udowodnił „Zespół muzyki współczesnej”. 

c.d. na stronie obok
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Z sukcesami wrócili rybniczanie z jubile-
uszowego X Ogólnopolskiego Festiwalu Szkół 
Muzycznych „Yamaha” w warszawskim Ursusie. 
W czerwcu będą reprezentować Polskę podczas 
Europejskiego Festiwalu „Music X–press”.

W festiwalu wystąpiło 57 najlepszych uczniów z ca-
łej Polski, a przesłuchania konkursowe odbyły się w 
trzech kategoriach: gitara klasyczna, keyboard solo 
oraz zespoły muzyczne. Z ogólnopolskiej rywalizacji 
uczniowie rybnickiej Szkoły Muzycznej „Yamaha” 
wrócili ze sporymi sukcesami; na keyboardzie bezkon-
kurencyjna była Paulina Urtnowska, podopieczna Da-
riusza Kempnego, która podczas festiwalu wykonała 
m.in. „Cztery Pory Roku” A. Vivaldiego. Mimo dużej 

konkurencji pierwsze miejsce z Warszawy przywiózł 
również rybnicki zespół w składzie: wokalistka Marty-
na Sładek, Bartosz Bezegłów (clavinova), Beata Kar-
wot (keyboard) i Krzysztof Kuźnik (gitara basowa), 
a przychylność jurorów z przewodniczącym Aleksan-
drem Nowackim zdobyli, wykonując m.in. żywiołowy 
„Wake me up” z repertuaru grupy „Wham”. Laureaci 
będę reprezentować Polskę podczas Europejskiego 
Festiwalu „Music X–press”, w którym wezmą udział  
najlepsi uczniowie z poszczególnych państw. 

Obecnie na świecie liczba uczniów w systemie 
szkół muzycznych „Yamaha” sięga prawie 700.000.  
W Polsce działają 74 placówki, w których uczy się po-
nad 4.500 uczniów.                                                 (S)

Ogniska Muzycznego – Dawid Paw-
liczek, Martina Leśniak, Szymon 
Kłosek (fortepian), Michał Pietrzak 
(gitara), Sebastian Zientek (organy) 
oraz kwintet organowy – Aneta 
Tomiczek, Ewa Kopka, Radosław 
Świdergał, Wojciech Pytlik i Seba-
stian Siemieniec.  

Po raz pierwszy w siedmioletniej 
historii festiwalu do udziału zapro-
szono profesjonalnych muzyków 
jako wzorce dla grającej młodzieży.  
Z krótkim, ale wspaniałym recitalem 
wystąpili Paweł Stawarski (skrzyp-
ce) i Ksenia Więcek (fortepian). 
Organizatorem VII Festiwalu Mu-
zyki Instrumentalnej jest Społeczne 
Ognisko Muzyczne w Rybniku:  
— O tym, że jest to impreza potrzeb-
na świadczy liczba uczestników – kiedy rozpoczynaliśmy oscylowała ona 
w granicach 36, 40, teraz mamy 92 występy i 156 wykonawców. Cieszy nas 
ta popularność... — podczas otwarcia imprezy mówiła pomysłodawczyni 
Łucja Stawarska.

Popularnością cieszy się również organizowany od czterech lat na 
tej samej scenie, Festiwal Piosenki Europejskiej wykonywanej  
w językach obcych, które pozostają takimi tylko z nazwy, bo młodzi 
ludzie doskonale radzą sobie z angielskim i francuskim, a nawet  
z niemieckim i hiszpańskim. Potwierdził to jeden z jurorów Nicolas 
Cox: — Naszym zadaniem było ocenianie wymowy uczestników, która 
podczas śpiewu jest szczególnie ważna, a dzisiejsi laureaci mogą po-
chwalić się fantastyczną wymową — mówił. W tym roku do udziału 

zgłosiło się aż 47 młodych wokalistów z całego województwa, a w 
koncercie laureatów, który poprowadzili wspólnie organizatorzy 
– Elżbieta Panieczek z Alliance Française, Marcin Mazia z Centrum 
Usług Językowych „Albion” i dyrektor DK Chwałowice Michał 
Wojaczek, wystąpili wyróżnieni Justyna Masny (Pszczyna), Monika 
Baranowska (ZSE–U Rybnik), Agnieszka Latusek (Tychy), Kamil 
Bartkowiak (ZS im. Powstańców Śl), Marzena Barszcz (ZSB Ryb-
nik), Beata Stabla (ZSP nr 3 Rybnik) oraz Magdalena Grzonka 
(SOM Rybnik) z zespołem, w którym na gitarze basowej grał 8–latek.  
W gronie wyróżnionych znalazła się także Katarzyna Kowalczuk (ZSP nr 
3 Rybnik) z zespołem, w którym „grał” „człowiek–orkiestra” czyli Piotrek, 
miłośnik beat boxu – techniki naśladowania różnych dźwięków ustami, 
która wykorzystywana jest np. do robienia podkładów, tak jak podczas 
owacyjnie przyjętego występu Kasi. III miejsce na Festiwalu Piosenki 
Europejskiej zajęła Katarzyna Sobik z Żor, która w nagrodę weźmie 
udział w rocznym kursie języka francuskiego w AF. II miejsca zdobyła 

Sabina Jeszka (II 
LO Rybnik), lau-
reatka „Szkolnego 
Idola 2005”, która 
będzie uczestni-
czyć w dowolnym 
kursie językowym 
w  „ A l b i o n i e ” .  
A zdobywczyniami 
I miejsca zostały  
ex  aequo Joan-

na Oleś z Jastrzę-
bia i Anna Pawlus  

z ZSP nr 2, którą publiczność pamięta z udanego występu na tego-
rocznej „OFP–ie”. Nagrody – m.in. wyjazd do Paryża i dwutygodniowy 

obóz sportowo–językowy –  wręczył laureatkom 
Adam Fudali, który objął imprezę honorowym 
patronatem. 

Gościem specjalnym koncertu była śpiewająca 
aktorka scen krakowskich Jadwiga Wrońska, której 
towarzyszył Jarosław Hanik. I szkoda, że ten niezwy-
kle udany występ zobaczyła jedynie garstka osób, a 
przecież dla młodych ludzi, którzy chcą występować 
na scenie, możliwość oceny warsztatu najlepszych, 
powinna być wystarczającym magnesem. 

(S)

Zespół z Rybnika okazał się najlepszy na Ogólnopolskim Festiwalu Szkół Muzycznych „Yamaha”.     Zdj.: arch. szkoły.  

Laureaci festiwalu muzyki instrumentalnej.          Zdjęcia: s

„Bonsoir Chanson” – taki tytuł nosił 
recital Jagi Wrońskiej. 

Laureatki Festiwalu Piosenki Europejskiej.       

Muzyczny podbój stolicy
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— Umiłowanie tradycji jest domeną nie tylko ludzi starszych, ale także 
was młodych, co udowadniacie swoimi występami — mówił Cezary 
Kaczmarczyk, dyrektor Domu Kultury w Boguszowicach, w którym 
wystąpili soliści i zespoły regionalne nie tylko z całego regionu. — To 
wy jesteście szykowni..., bo robicie wszystko, aby ludzie nie zapomnieli 
o tradycji, tak jak kiedyś zapomniano dbać o kotewkę... Dla wyjaśnienia 
– kotewka, inaczej orzech wodny to roślina widniejąca w herbie Rybnika 
oraz... na winiecie „GR” – groziło jej wyginięcie.

Koncert laureatów miał odbyć się w ogrodzie farskim w Boguszowicach 
Starych, ale ze względu na niepogodę przeniesiono go do Domu Kultury. 
Jednak nie popsuło to doskonałej zabawy, przeciwnie! Wystąpili najlepsi 
z najlepszych, których wyłoniły jurorki Janina Wystub, Celina Niebielska 
i Mirela Szutka. W kategorii zespoły obrzędowe pierwszego miejsca nie 
przyznano, drugie zajął Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Raciborzanie”, 
a trzecie zespół „Marce-panki” z SP nr 20 z Gotartowic. Wśród zespołów 
śpiewaczych bezkonkurencyjny okazał się rybnicki „Adagio” z ZSzP nr 3, 
pokonując „Sobótki” z Jankowic. Rybniczan zabrakło w gronie laureatów 
zespołów wokalno–tanecznych, a zwyciężył Zespół Pieśni i Tańca „Tysza-

nie”, przed „Małym Ondraszkiem” ze Szczyrku, którego dwójka niespełna 
trzylatków oczarowała festiwalową publiczność. Dwa trzecie miejsca przy-
znano „Kłomnickim Płomyczkom” z Kłomnic i zespołowi regionalnemu 
„Junior” z Pierśćca. Jurorki nagrodziły też solistów – Magdalenę Milarską 
z Tarnowskich Gór, Darię Hanus z Kaczyc i Magdalenę Płonkę z Janko-
wic. Podczas koncertu laureatów najlepsi uczestnicy otrzymali nagrody 
i dyplomy oraz statuetki górnika z kotewką, wykonane przez rzeźbiarza Jana 
Fedorczyka z Boguszowic, który swoją nagrodę przyznał „Tyszanom”. 

Do Rybnika przyjechał również zespół „Słowianeczka” z Kijowa, który 
zachwycił perfekcyjnym przygotowaniem baletowym, z którego zawsze 
słynęły zespoły zza naszej wschodniej granicy. Swój kunszt pokazały też 
majoretki z Ostrawy, które w Boguszowicach udowodniły, że tytułu mi-
strzyń Europy nie otrzymały przypadkowo. Nie ustępowały im również 
tegoroczne mistrzynie Polski – majoretki „Tęcza” z Raciborza. Zespoły 
te uczestniczyły w VI Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych 
„Śląsk – kraina wielu kultur”, zorganizowanych przez Stowarzyszenie 
Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”. Na koncert laureatów do Bogu-
szowic przyjechali z Raciborza, a organizatorzy „Kotewki” zapewniają, 
że będą kontynuować współpracę ze stowarzyszeniem i Aldoną Krupą. 
Wszystko z myślą o tradycji śpiewaczej, obrzędowej i tanecznej, o którą 
należy dbać, tak jak w Boguszowicach. 

(S)

... im starsza tym lepsza. Podczas festiwalu w Boguszowicach 
zawsze było ciekawie i barwnie, ale od dwóch lat, za sprawą 
gości z zagranicy, Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów 
Regionalnych „Szykownie wele gruby – Złota Kotewka” 
zyskuje na znaczeniu i wzbogaca wiedzę o folklorze różnych 
stron Europy.  

„Kotewka” jak wino...

Uczestnicy  kula l i  f e lg i ,  skokal i 
w miechach i tyrali ze szmacianką, a drużyny 
dopingowano po śląsku. Gdzie? W Zespole 
Szkolno–Przedszkolnym nr 3 w Ochojcu 
podczas turnieju gier i zabaw po śląsku. 

W rywalizacji wzięli udział uczniowie Ze-
społu Szkolno–Przedszkolnego nr 1, Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego nr 4, zaprzyjaźnionej 
z organizatorami Szkoły Życia oraz gospodarze. 
Uczestnicy kulali felgi i wielkie bale, sadzili zimio-
ki, skokali w miechach, lotali z jajcym i tyrali ze 
szmacianką, a swoich zawodników dopingowano 

gorąco i oczywiście po śląsku. Wysiłki uczniów 
oceniało jury z udziałem żużlowców – wielo-
krotnego mistrza świata Andrzeja Wyglendy, 
drużynowego wicemistrza polski Eugeniusza 
Tudzieża i zdobywcy brązowego medalu w mini-
-żużlu, najmłodszego sportowca MKM „Rybki” 
– Kamila Cieślara. Popisy młodych ludzi oceniali 
też przedstawiciele Rady Dzielnicy – Zygmunt 
Lisoń, straży pożarnej – Albert Janocha oraz 
dyrektor szkoły – Mirosława Wita. Organizator-

ki imprezy Mirosława Grajner i Alina Gamoń 
przygotowały również wystawę pod hasłem 
„Sportowcy Ziemi Rybnickiej”, na której swoje 
puchary, medale, dyplomy, zdjęcia oraz stroje 
prezentowali żużlowcy oraz sportowcy innych 
dyscyplin – Hanna Konsek (piłka nożna), Kata-
rzyna Nowak (judo), Michał Gamoń (Kung-Fu 
Wu-Shu). Największym zainteresowaniem cieszył 
się ... motor Kamila Cieślara, na którym obecnie 
jeździ i zdobywa kolejne nagrody. 

Zawody „po naszymu...”

„Słowianeczki” z Ukrainy 
potwierdziły perfekcyjne przygo-
towanie baletowe. 

Przedstawiciele laureatów tego-
rocznej „Kotewki”.

Publiczność gorąco 
oklaskiwała „Małe-
go Ondraszka”, który 
swoją nazwę ma nie od 
parady... 

Zdjęcia: s.
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W finale XIII Ogólnopolskiego młodzieżowego konkursu krajoznawcze-
go „Poznajemy Ojcowiznę” udanie zaprezentowała się grupa dziewcząt 
z SP nr 19 z Kłokocina.  

Na konkurs nadesłano 7.000 prac; do etapu ogólnopolskiego, który odbył się 
w Lesku, zakwalifikowano 102. Praca „Zwyczaje i obrzędy na Śląsku” autorstwa 
uczennic SP nr 19 Katarzyny Karwot, Pauliny Cofalik, Iwony Henich i Patrycji 
Szymik, wykonana pod opieką Beaty Wawoczny, znalazła się w gronie laureatów, 
zajmując w swojej kategorii miejsce w pierwszej trójce. W trakcie pobytu uczennice 
zwiedziły Sanok, płynęły statkiem po Jeziorze Solińskim i uczestniczyły w wycieczce 
w Bieszczady. Odbyła się również promocja turystyczna „małych ojczyzn” w wyko-
naniu uczestników zlotu. Spośród 36 grup biorących udział w prezentacji własnego 
regionu uczennice SP 19 z Kłokocina okazały się najlepsze zdobywając I miejsce 
w konkursie „Na najlepszy produkt turystyczny w regionie”. 

Wyjazd uczniów do Leska był możliwy dzięki finansowemu wsparciu ze strony 
miasta i dotacji Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem 
w Kłokocinie. Gratulujemy! 

(S)

Poznajemy ojcowiznę 

Kłokocińskie laureatki.                                        Zdj. arch. SP nr 19.  

Dwa dni przesłuchań, prawie 70 uczestników. 
Efekt: brak laureata Grand Prix, jednak nie 
dlatego, że uczestnicy niczym się nie wyróżnili. 
Przeciwnie! Było tylu dobrych, że wybór najlep-
szego okazał się na tyle trudny, że po raz pierw-
szy w 6–letniej historii konkursu nie przyznano 
statuetki Pegaza dla laureata Grand Prix. Jed-
nak młodzi ludzie z całego Śląska udowodnili, 
że słowo ma dla nich ogromną wartość, a praca 
nad nim pozwala go wyjątkowo zinterpretować. 
Poprawniejsza dykcja, ciekawe teksty, aktorskie 
zacięcie... I to się chwali... W gronie uczniów 
szkół podstawowych jurorzy – Bożena Paczuska, 
Aleksandra Kotas i Tadeusz Kolorz, wysłuchali 
37 laureatów eliminacji powiatowych i miej-
skich i w kategorii turniej recytatorski I miejsce 
przyznali ex aequo Jagodzie Klimek z SP nr 11 
w Rybniku (przygotowaną przez Alinę Klimek) 
i Kamilowi Rakowi z Jastrzębia (op. Renata 

Reichman), który wcielił się w postać Wincente-
go Jareckiego z kl. II „a” i „pisał” list do swojej 
mamy. W gronie pozostałych laureatów zna-
leźli się Szymon Sowa z Pszowa czyli doskonały 
„Koszmarny Karolek”, Agata Maj z Będzina, 
która sięgnęła po „Oskara i panią Różę”, Mag-
dalena Kopiec ze Świerklan zauroczona poezją 
Staffa i Mateusz Kurkowski z Raciborza, który 
pokazał jak może wyglądać... ojcowski gniew. 
W kategorii „Wywiedzione ze słowa” wyróżnie-
nie otrzymała Emilia Biegisz z SP nr 32 w Ryb-
niku, przygotowana przez Danutę Tkocz, która 
z wykorzystaniem krzesła i kilku kolorowych 
chust opowiedziała bajkę o „Kopciuszku” w wer-
sji ... dosłownej. Laureaci wystąpią w Ogólnopol-
skim Konkursie Recytatorskim w Starachowi-
cach. Takiej szansy nie mają najlepsi recytatorzy 
wśród gimnazjalistów, dla których przygoda ze 
słowem kończy się na tym etapie. W tym roku 
o najwyższe laury ubiegało się 30 uczestników, 
a komisja oceniająca – Jadwiga Demczuk–Bro-
nowska, Izabela Karwot i Andrzej Pierchała wy-
słuchali utworów Adama Mickiewicza, Wisławy 
Szymborskiej, Juliana Tuwima, Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego i Jerzego Jurandota. 
I w kategorii turniej recytatorski pierwsze miej-
sce przyznali również ex aequo Justynie Ołowni 
z Bielska–Białej (op. Halina Kubisz–Muła) 
i Adamowi Krząkale z Gimnazjum Społecznego 
w Rybniku, którego do występu z zaczarowaną 

dorożką, dorożkarzem i koniem przygotowała 
Jolanta Rocznik. Aż trzy drugie miejsca przypa-
dły Agacie Jeleń z Czyżowic, Monice Handzlik 
z Bielska–Białej oraz Annie Janecie z Gim-
nazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi z Ryb-
nika, która w MDK przedstawiła „Pamiętnik 
księżniczki”, a do występu przygotowała ją 
Joanna Mikszta. Dobrze zaprezentował się też 
inny uczeń rybnickiej szkoły Maciej Konopka 
z Zespołu Szkół Urszulańskich, przygotowany 
przez Ewę Pyzik, który zmierzył się z K.I. Gał-
czyńskim i zajął III miejsce. Na recytatorskim 
podium znalazł się również inny wielbiciel 
Gałczyńskiego Adam Frydel z Rybarzowic, 
a w kategorii „Wywiedzione ze słowa” doce-
niono Małgorzatę Borek z Raciborza, która 
próbowała zinterpretować tekst Marty Fox. 

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Recyta-
torskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy i na-
grody książkowe, które wręczyli wizytator Ewa 
Bujdo oraz prezydent miasta Adam Fudali. 

W regulaminie konkursu czytamy: „Otwarci 
jesteśmy na piękne wysławianie się, twórcze po-
szukiwanie nowych  sposobów interpretacji  wy-
branej przez was poezji i prozy w ojczystym języku, 
który podlega dziś tak niepożądanej degradacji”. 
Jeżeli młodzi ludzie będą nadal dbać o słowo, 
o owej „niepożądanej degradacji” nie będzie 
mowy.

(S)

... i uczniów szkół podstawowych.                                                Zdjęcia: s

— Teksty, które wybraliście, były cudowne. 
Mam nadzieję, że nie zaniechacie tej pasji, 
a jestem pewna, że część z was zostanie 
w przyszłości aktorami — mówiła Barbara 
Zielińska, dyrektor Młodzieżowego 
Domu Kultury, w którym odbył się 
Wojewódzki Konkurs Recytatorski. I nie 
były to słowa na wyrost!

Magia słowa

Najlepsi recytatorzy wśród gimnazjalistów...
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— Realizując swoje projekty uczniowie po-
szerzyli wiedzę z różnych dziedzin – informatyki, 
historii czy bankowości. Kształcili umiejętności 
samodzielnego wyszukiwania informacji oraz 

stawiania i weryfikowania hipotez, a więc twór-
czego myślenia — ocenia współorganizatorka 
imprezy Henryka Rduch z II LO w Rybniku. 
Konkurs polegał na przygotowaniu projektu 
badawczego z zagadnień, które dotyczyły 
zastosowań matematyki – statystyki i ekolo-
gii, symetrii w otaczającym świecie, kupnie 
komputera, sposobów liczenia dawniej i dziś 
oraz pomiarów w terenie. Na konkurs wpły-
nęło 50 prac przysłanych przez 96 młodych 
ludzi. W finale znalazło się 6 prac autorstwa 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz  
8 prac gimnazjalistów. Młodzi ludzie przed-
stawili swoje projekty w II LO, a gościem 
finału był dr Bronisław Pabich z Krakowa, który 
przedstawił wykład na temat „Złotej Liczby”. 
Jednak momentem, na który czekali uczestnicy 
i widzowie był wybór laureatów, którym nagro-
dy wręczył prezydent Adam Fudali. W gronie 
szkół ponadgimnazjalnych bezkonkurencyjne 
okazały się dwie drużyny: Małgorzata Kotusz 
(II LO) i Andrzej Sadowski (IV LO) i ich 
praca „Pomiary w terenie” (opiekunki: Celina 
Kotusz i Barbara Staniek) oraz Justyna Bu-
chalik, Patrycja Nieszporek i Patrycja Skupień  
(II LO) autorki projektu „Cyfry i liczby dawniej 
i dziś” (opiekun Henryka Rduch). 

W kategorii gimnazjalnej I miejsce i tytuł 
laureata konkursu zdobyli uczniowie G nr 6, 
których do udziału przygotowała Anna Żura-
wicka – Mateusz Rasiński doceniony za pracę 
„Kupno komputera” oraz Joanna Doleżych  
i Jolanta Oleksy autorki „Ekologii w Rybniku”. 

— Uczniowie podkreślali, że konkurs pomógł im 
w doskonaleniu umiejętności wypowiadania się  
i prezentowania przed publicznością. Nauczyli 
się też współpracy w grupie, a na uwagę zasługuje 

również fakt, że tworzyły się zespoły międzyszkol-
ne. Tak więc cele konkursu – ukazanie piękna 
zastosowań królowej nauk czyli matematyki oraz 
integrowanie wiedzy z rożnych przedmiotów – zo-
stały osiągnięte — podsumowuje H. Rduch.

Konkurs na projekt matematyczny zorga-
nizowała pracownia matematyki II LO przy 
współpracy nauczycielek matematyki z Gimna-
zjum nr 2, V LO i IV LP, a organizatorzy dzię-
kują za pomoc sponsorom – szkołom i Radzie 
Rodziców przy II LO i G2 oraz Gdańskiemu 
Wydawnictwu Oświatowemu.

Tak więc matematyką górą! Ciekawe co na 
to humaniści? 

(S)

Jak uatrakcyjnić zajęcia z matematyki? Odpowiedź znalazły 
nauczycielki z Zespołu Szkół Budowlanych i zaproponowały 
młodzieży przygotowanie pomocy naukowych. A uczniowie jak 
zwykle, stanęli na wysokości zadania.

— Jeśli masz ciekawy pomysł i trochę zapału, weź udział w konkursie 
na pomoc dydaktyczną z matematyki „Pomat” — zachęcały pomy-

słodawczynie konkursu, nauczycielki matematyki w Zespole Szkół 
Budowlanych Joanna Mikułka i Lucyna Gonsior. „Pomat” zorganizo-
wano po raz drugi, a konkurs był adresowany do uczniów rybnickich 
szkół ponadgimnazjalnych. Aby wziąć w nim udział należało wykonać 
dowolną techniką matematyczną pomoc dydaktyczną, którą można 
wykorzystać na lekcji matematyki, a tym samym sprawić by stała się 
ciekawsza. Prace były bardzo różnorodne – od najprostszych plansz  
i modeli brył, poprzez układanki, gry i krzyżówki matematyczne, a na 
ciekawych prezentacjach multimedialnych skończywszy. Oceniając 
prace jury wzięło pod uwagę m.in. pomysłowość, poprawność i ich 
przydatność, a finał odbył się pod koniec kwietnia w ZSB. Najwyżej 
została oceniona prezentacja multimedialna Radosława Należytego 

z IV Liceum Profilowanego, a wśród nagrodzonych znaleźli się także: 
Sylwia Knapczyk, Barbara Rojczyk, Marek Nowak i Tomasz Bagucki 
z V LO, oraz Adam Brzezinka, Tadeusz Szewczyk, Karolina Kwiecień 
i Przemysław Kustra z IV LP. W przyszłym roku konkurs ma objąć 
również uczniów gimnazjów.

(S)

Matematyczna pomoc

 Plansze, modele brył, układanki, gry, krzyżówki matematyczne i prezentacje multime-
dialne przygotowano z myślą o konkursie na pomoc dydaktyczną.      Zdj.: arch. org.

Matematyka nie musi się kojarzyć z trud-
nymi do rozwiązania zadaniami. O innych 
zastosowaniach królowej nauk przekonała 
się rybnicka młodzież podczas finału kon-
kursu na projekt matematyczny, który od-
był się w II Liceum Ogólnokształcącym. Królowa na konkursie

Autorów najlepszych projektów matematycznych ma 
również G nr 6, wśród nich jest Mateusz Rasiński. 

 W gronie szkół ponadgimnazjalnych bezkonkuren-
cyjne okazały się dwie drużyny. Jedną z nich stworzyli  
Małgorzata Kotusz i Andrzej Sadowski...

Twórcza atmosfera
Z okazji 40–lecia Komitetu Okręgowego 

Olimpiady Matematycznej dla województwa 
śląskiego, I Liceum Ogólnokształcące  
im. Powstańców Śląskich w Rybniku otrzy-
mało dyplom i medal za stworzenie twórczej 
atmosfery sprzyjającej dojrzewaniu intelektu-
alnemu uczniów i umożliwiającej rozwój ich 
zdolności matematycznych. Placówkę doce-
niono również za popularyzację idei Olimpiady 
Matematycznej oraz liczne sukcesy uczniów 
startujących w Olimpiadzie Matematycznej. 

Czterech uczniów I LO – Justyna Sikorska, 
Wojciech Grohman, Jacek Kwiendacz i Oliwer 
Hawlicki, uzyskało tytuł Finalisty Etapu Cen-
tralnego Olimpiady Matematycznej.

...drugą Justyna Buchalik, Patrycja Nieszporek i Patrycja 
Skupień.                                         Zdjęcia: arch. II LO
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Młodzi ludzie nie tylko chętnie spraw-
dzają swoje lingwistyczne umiejętności 
śpiewając, ale też recytując. W Gimna-
zjum nr 10 w Rybniku odbył się pierwszy 
Międzypowiatowy konkurs poezji i prozy 
obcojęzycznej. 

Do rywalizacji w trzech kategoriach języko-
wych angielskiej, niemieckiej i francuskiej przy-
stąpiło 28 uczniów z 14 gimnazjów z Rybnika, 
Lysek, Świerklan Dolnych, Wodzisławia Śl., 
Żor i Rydułtów. Poziom prezentacji był bardzo 
wysoki, dlatego jury miało niemały problem  
z wyłonieniem zwycięzców. Najlepszą recytator-
ką języka Szekspira okazała się Karolina Dziąb-
kowska z Gimnazjum w Lyskach. II miejsce zajął 
reprezentant gospodarzy Jakub Jasiecki, a III 
– Marta Strzelec z G nr 1 w Rybniku. O tym, 
że język niemiecki może być poetycki, przeko-
nali laureaci tej kategorii językowej – Monika 
Masarczyk z Gimnazjum w Lyskach, Ksenia Bu-
dzińska z Gimnazjum w Świerklanach Dolnych 
i Karina Frelich z G nr 2 w Rybniku. W gronie 
młodych ludzi zafascynowanych językiem,  
a przede wszystkim literaturą francuską najlepiej 
zaprezentowała się Aleksandra Toczyłowska  
z G nr 10 w Rybniku. Kolejne miejsca zajęły Mar-
tyna Lenard z Gimnazjum Sióstr Urszulanek  

w Rybniku i Barbara Gorzawska z Gimnazjum 
z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Zespole Szkół 
im. Powstańców Śląskich w Rybniku. Laureaci 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, 
które wręczyli dyrektor Gimnazjum nr 10 
Mariola Kostecka i przedstawiciel Starostwa 
Powiatowego Grzegorz Potysz. 

Konkurs zorganizowały nauczycielki języków 
obcych Joanna Moczko–Pająk i Grażyna Holona–
–Słodczyk. Impreza odbyła się pod honorowym 

patronatem Starosty Powiatowego, Towarzystwa 
Społeczno–Kulturalnego Niemców Wojewódz-
twa Śląskiego oraz Alliance Française w Rybniku. 
Dwie ostatnie placówki, obok miasta, Domu 
Współpracy Polsko–Niemieckiej w Gliwicach, 
Centrum Usług Lingwistycznych Logmar w Ryb-
niku oraz Wydawnictwa Langenscheidt – Polska, 
udzieliły imprezie finansowego wsparcia.

Organizatorzy mają nadzieję, że konkurs na 
stałe wpisze się do kalendarza imprez organi-
zowanych w Gimnazjum nr 10. 

(S)

Wzięło w nim udział 45 uczniów klas V i VI szkół podstawowych, którzy 
zmierzyli się z testem sprawdzającym znajomość nie tylko gramatyki, ale 
również słówek i kultury krajów anglojęzycznych oraz umiejętność czytania 
ze zrozumieniem. Po godzinie wytężonej pracy do działania przystąpiła ko-
misja oceniająca, która wyłoniła laureatów konkursu. Zostali nimi Tomasz 
Wita (SP 3 Leszczyny), Monika Wilczyńska (SP 2), Aleksandra Pompa (SP 
32), Błażej Cechowicz (SP 28), Nina Zyzak (SP 22) i Paulina Przeniczna (SP 
1). Najwięksi pasjonaci języka angielskiego otrzymali nagrody ufundowane 
przez prezydenta, które wręczyła sekretarza miasta Daniela Lampert. Ponadto 
laureaci konkursu otrzymali dodatkowe punkty w ubieganiu się o przyjęcie do 
każdego gimnazjum spoza swojego rejonu oraz do Gimnazjum z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im. Powstańców Śląskich w Rybniku. 

Przewodnicząca komisji oceniającej Urszula Wieczorek oraz organizato-
rzy konkursu Lilianna Kurpanik i Patryk Biela zgodnie twierdzą, że przez 
kilka następnych lat zdolności młodych ludzi jeszcze bardziej się rozwiną, 
a praca z angielskim zaowocuje. 

Językiem Szekspira, Baudelaire’a, Goethego 

Laureaci pierwszego Międzypowiatowego konkursu poezji i prozy obcojęzycznej.                            Zdj.: arch. org.

45 uczniów wzięło udział w III Powiatowym Konkursie Języka 
Angielskiego.                                                         Zdj.: arch. org.

Szkoła 
Podstawowa  
nr 28 w Kamieniu 
zapełniła się 
młodymi ludzi  
z Rybnika i okolic, 
którzy gorączkowo 
powtarzali 
regułki i słówka. 
A wszystko za 
sprawą  
III Powiatowego 
Konkursu Języka 
Angielskiego. 

— Poziom utrzymany. Jest śmiesznie — podsumowują swój 
udział na XXII PaCE członkowie rybnickiego Kabaretu 
Młodych Panów, którzy zajęli w Krakowie III miejsce.  
Poziom utrzymany, bo w zeszłym roku rodzimi kabareciarze 
również znaleźli się na podium. I nie było to ich ostatnie 
festiwalowo–kabaretowe słowo...

Przegląd Kabaretów PaKa odbywa się od 1985 r. i jest największą i 
 najbardziej prestiżową imprezą kabaretową w Polsce. Nagrody zdoby-
wali na niej m.in. „Łowcy. B”, „Ani Mru Mru”, „Potem” oraz „Grupa 
Mo Carta”. W tym roku publiczność rozśmieszało 10 kabaretów, a jury 
w składzie Zenon Laskowik, Jacek Fedorowicz, Rafał Kmita, Michał 
Ogórek, Andrzej Sikorowski i Lucjan Suchanek doceniło również 
rybniczan, którzy wspólnie z kabaretem „Smile” z Lublina zdobyli ex 
aequo III miejsce. Tegoroczną PaKę wygrał kabaret „Limo” z Gdańska, 
a II nagrodę przyznano kabaretowi „Neo-Nówka” z Wrocławia. 

Jak śmiesznie było w Krakowie mogliśmy się przekonać oglądając 
koncert galowy w TVP2 również z udziałem Kabaretu Młodych Pa-
nów. Oj działo się, działo, a nauczyciele pewnie śmiali się przez łzy... 

Powodów do śmiechu nie zabrakło również podczas III Ogólno-
polskiego Festiwalu Piosenki Kabaretowej O.B.O.R.A. w Poznaniu, 
a śmiała się nie tylko publiczność, ale też „Kabaret Młodych Panów”. 
Ucieszyła ich z pewnością również trzecia lokata na tym festiwalu!  
Gratulujemy!                                                                                       (S)

Angielski Kamień

Panowie ponownie!
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Codziennie 94 dzieci z P nr 36 uczestniczy 
w półgodzinnych zajęciach języka angielskiego. 
Uczą się poprzez zabawę, a zajęcia odbywają 
się w ramach godzin dydaktycznych, więc ro-
dzice nie muszą ponosić dodatkowych opłat. 
— Planujemy zajęcia w mniej licznych grupach, 
chcemy również zatrudnić kolejnego nauczyciela. 
Wszystko po to, by dzieci miały jak najczęstszy 
kontakt z językiem — mówi dyrektor placówki. 
Jednak nie wszyscy są przekonani o koniecz-
ności nauki języka obcego już w przedszkolu. 
W rozwianiu wątpliwości miała pomóc kon-
ferencja z udziałem doradców metodycznych 
z całego województwa, przedstawicieli kurato-
rium oświaty, dyrektorów rybnickich przedszkoli 
i nauczycieli wychowania przedszkolnego, która 
odbyła się w P nr 36. 

Tak więc uczyć czy nie uczyć – oto jest pyta-
nie? W opinii wielu osób nauka małych dzieci 
języka obcego jest jedynie modą, a dzieci poniżej 
wieku szkolnego uznawane są za zbyt małe, by 
móc skutecznie przyswajać lingwistyczną wie-
dzę. — Z nauką powinno się poczekać, aż pójdą 
do szkoły — mówią przeciwnicy. Pojawiają się 
nawet opinie, że nauka języka może mieć nega-
tywny wpływ na rozwój dziecka i jeżeli już ma 
być prowadzona, lepiej, aby odbywała się w toku 
zajęć indywidualnych, a nie grupowych. Jednak 
jak przekonywała prowadząca konferencję Ewa 
Poręba, tych potocznych sądów i stereotypów 
nie potwierdzają wyniki badań naukowych 
i doświadczenia pedagogów. Okazuje się, że 
małe dziecko posiada cudowny dar przyswajania 
języków i uczy się praktycznie całego własnego 
języka w wieku od roku do pięciu lat. Jeśli zatem 
będzie wzrastało słysząc dwa, trzy czy nawet wię-
cej języków, nauczy się ich równie dobrze. Bada-
nia naukowców amerykańskich wykazują ścisłą 
zależność pomiędzy stopniem opanowania 
języka obcego a wiekiem, w jakim rozpoczyna 
się jego naukę. Ich zdaniem im wcześniej czło-
wiek ma kontakt z językiem obcym, tym łatwiej 
przychodzi mu jego przyswojenie i tym większa 
szansa, że będzie się nim posługiwać płynnie 
i swobodnie. Z wiekiem bowiem coraz trudniej 
o dobry akcent, poprawność gramatyczną oraz 
swobodę posługiwania się językiem. Jednak 
teoria teorią, a co na to praktyka?... podczas 
konferencji pokazały przedszkolaki wszystkich 
grup wiekowych z P nr 36, uczące się codziennie 

języka angielskiego w ramach innowacji pro-
gramowo–organizacyjnej „Eurokids”. Zorgani-
zowano zabawy ruchowe i konkurs „Mówię po 
angielsku” prowadzony przez Iwonę Szlufcik, 
a jury wybrane spośród gości, również spraw-
dzało swoją znajomość języka angielskiego, 
wykonując zadania wspólnie z dziećmi. Przy-
gotowano też krótkie wierszyki i piosenki oraz 
inscenizację, a największą owację dostały trzy-
latki prezentujące wierszyk o rodzinie. I radziły 
sobie najlepiej, a rodzice potwierdzają, że ich 
dzieci w wieku szkolnym, gorzej sobie radzą 
niż przedszkolacy. Czy rozwiewa to wątpliwości 
w rybnickich przedszkolach?

W marcu br. E. Poręba przeprowadziła 
badania ankietowe na temat języków obcych 
w placówkach wychowania przedszkolnego, 
dla których organem prowadzącym jest miasto. 
Wynika z nich, że rybnickie przedszkolaki mają 
możliwość nauki wyłącznie języka angielskie-
go; tak jest w 34 na 36 placówek. Z szansy tej 
korzysta 63% dzieci uczęszczających do tych 
przedszkoli. Jednak im dziecko młodsze, tym ma 
mniejsze możliwości udziału w zajęciach, gdyż 
w części placówek są one przeznaczone wyłącznie 
dla pięcio– i sześciolatków. W prawie wszystkich 
przedszkolach nauka języka angielskiego prowa-
dzona jest w formie zajęć dodatkowych, które 
odbywają się dwa razy w tygodniu, a odpłatność 
jest zróżnicowana i zależy od długości zajęć 
i ilości dzieci w grupie. Pocieszający jest fakt, 
że języka uczą nauczyciele posiadający odpo-
wiednie kwalifikacje, którzy dostosowują formę 
i czas trwania zajęć do potrzeb i możliwości 
rozwojowych dzieci w tym wieku. Nauczycielki 
języka angielskiego Joanna Wieczorek z P nr 25 

i Barbara Skóra z P nr 36 podkreślają koniecz-
ność dostosowania metod pracy, formy i techniki 
do wieku dziecka. Ich zdaniem nauka języka 
na tym podstawowym etapie musi następować 
poprzez różnorodne zabawy, rozwijające aktyw-
ność dziecka, przy jednoczesnym dostosowaniu 
do indywidualnych potrzeb i zachowań. Dlatego 
opracowały własne programy nauki języka an-
gielskiego, które z dużym powodzeniem wdra-
żają w swoich placówkach. W Przedszkolu nr 
25 odbywa się to w ramach dodatkowych zajęć 
prowadzonych dwa razy w tygodniu z chętnymi 
dziećmi, natomiast w Przedszkolu nr 36 pięć 
razy w tygodniu, w każdej grupie wiekowej. 
W obu placówkach zajęcia są bezpłatne i nie obcią-
żają, czasami skromnych budżetów rodzinnych, 
a specjaliści twierdzą, że... bez względu na to, jak 
będziemy uczyli dzieci języka obcego, one prawie 
na pewno nauczą się więcej, niż gdybyśmy tego 
nie robili. Jednak im mądrzej będziemy je uczyć, 
tym lepiej będą one posługiwać się językiem 
obcym. Uczestnicy konferencji przekonali się 
również za sprawą prezentacji multimedialnej 
jak wyglądają lekcje języka angielskiego z gru-
pą dzieci 5, 6–letnich z P nr 25 oraz dzieci 3, 
4–letnich z P nr 36. W dyskusji podsumowującej 
konferencję zgodnie stwierdzono, że możliwe 
jest stworzenie w przedszkolu przyjaznego 
środowiska sprzyjającego procesowi uczenia 
się i nauczania języka obcego. — Bez wątpienia 
można zapewnić wszystkim dzieciom uczęszcza-
jącym do przedszkola wczesny kontakt z językiem 
obcym, a na efekty nie trzeba będzie długo cze-
kać — przekonują w P nr 36. Oni już wiedzą, 
że „Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie 
umiał”...                                                          (S)

Plastycznie o patronie
Julian Tuwim, patron rybnickiego Przedszkola nr 37 inspirował już dzieci do wielu 

zadań, tym razem do konkursu o zasięgu ogólnopolskim. 
„Twórczość Juliana Tuwima inspiracją działalności plastycznej dziecka” – pod takim hasłem 

odbył się Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, którego organizacji podjęły się Krystyna Neuman–
–Betka i Henrietta Front–Sikora. Na konkurs, który honorowym patronatem objął prezydent 
Adam Fudali, fundator nagród dla zwycięzców, nadesłano aż 227 prac z 76 przedszkoli z całej 
Polski. Dzięki ofiarności nie tylko rybnickich przedsiębiorców wszystkie dzieci biorące w nim 
udział otrzymały upominki. W jury zasiadła Grażyna Zarzecka-Czech i  Mirosław Pilarz, którzy 
w kategorii 5-latków I miejsce przyznali Marice Kowaleczko i Michalinie Kaczyńskiej z Radomia, 
a w kategorii 6-latków – Aleksandrze Poznańskiej z Łomży. W kwietniu w galerii Klubu Energetyka 
Fundacji Elektrowni Rybnik otwarto pokonkursową wystawę.                                                  (S)

... tej zasadzie wierna pozostaje dyrekcja i nauczyciele 
Przedszkola nr 36 na Nowinach, w którym języka 
angielskiego w ramach codziennych, nieodpłatnych 
zajęć, uczą się nawet trzylatki. — Najmłodsi o wiele łatwiej 
przyswajają sobie obcy język — mówi dyrektor placówki Ewa 
Poręba. Jednak czy warto podejmować trud uczenia tak 
małych dzieci? Odpowiedź dała konferencja „Język obcy 
w wychowaniu przedszkolnym”.   

Im wcześniej, tym lepiej...
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Podczas konferencji przedszkolaki udowodniły, 
że na naukę języka nigdy nie jest za wcześnie...

Zdj. arch org.  



Dzieci – dzieciom...
...pod takim hasłem w „Harcówce” odbył się Trzeci Międzyprzedszkolny Przegląd 

Artystyczny, w którym wzięły udział cztery zaprzyjaźnione przedszkola z dzielnic 
Paruszowiec–Piaski, Boguszowice, Kamień i Ligota.

Na scenie mali aktorzy zaprezentowali to, czego do tej pory nauczyli się w przedszkolach. 
Były bajki, tańce regionalne i nowoczesne, a wszystko oprawione kolorowymi strojami, cie-
kawą scenografią i muzyką. Dzieci dostarczyły widzom wielu wspaniałych wrażeń, a wśród 
oklaskujących występy byli m.in. sekretarz miasta Daniela Lampert oraz przedstawiciele 
Wydziału Edukacji UM, rad dzielnic, rodzice oraz mieszkańcy.    

— Dzieci zdobywają w przedszkolu szereg wiadomości i umiejętności, a edukacja przed-
szkolna nie ogranicza się jedynie do treści zawartych w podstawie programowej — podsumo-
wuje dyrektor Przedszkola nr 4 Bożena Stafarczyk. — Przegląd pokazał tylko cząstkę tego  
co dzieci potrafią. Zamierzamy tego typu imprezy kontynuować w następnych latach. 

(S)

Biesiada z tradycją
Przedszkole nr 21 w Kłokocinie wraz z Radą Rodziców 

zorganizowało „Biesiadę Rodzinną”, która odbyła się  
w miejscowej remizie OSP.

W wypełnionej po brzegi sali oprócz rodziców i dziadków małych 
artystów znaleźli się również zaproszeni goście. Byli wśród nich ksiądz 
Eugeniusz Mencel oraz prezydent Adam Fudali, który obdarował dzieci 
upominkami, a te zrewanżowały się programem artystycznym. Przed-
szkolaki przybliżyły tradycje wielkanocne oraz pokazały „Kota w butach” 
(na zdj.), a najmłodsze dzieci – bajkę „Czerwony Kapturek”. Publiczność 
oklaskiwała też nie tylko popisy teatralne, ale również taneczne w wyko-

naniu swoich 
pociech – „Po-
lkę Italiano” i 
taniec irlandz-
ki. Przybyłych 
gości bawił też 
zespół „Złote 
Struny”, a bie-
siada upłynęła 
w miłej atmos-
ferze. 

(S)

Teatry zawitały... 
Od klasyki po awangardę, od monodramów po teatr tańca, od 

zespołów z Rybnika po grupę z Litwy, od wystaw i nocnych spotkań 
po koncerty – tak w skrócie przebiegała VIII już edycja Festiwalu 
Sztuki Teatralnej w Klubie Energetyka. 

W ubiegłym roku festiwal zakończył się sukcesem aktorów z Ra-
ciborza. Tym razem rybniczan! Jury złożone z krytyków teatralnych 
i reżyserów nagrodziło Teatr Tańca Navras z Rybnika za spektakl  
„O mnie”, a nagrodę indywidualną zdobyła Aleksandra Bożyk z tej grupy. 
W gronie wyróżnionych znalazła się również inna artystka Teatru Tańca 
Navras Aleksandra Holesz. A konkurencja była spora – w trzydniowym 
przeglądzie wzięły udział teatry m.in. z Raciborza, Jastrzębia, Łodzi, Kato-
wic i Krakowa. Publiczność obejrzała też kilka spektakli poza konkursem, 
m.in. „Drżenie” Teatru Sztuki Mariana Bednarka, dyrektora artystycznego 
festiwalu. Nie zabrakło też koncertów i wystaw.

Zgodnie z zamysłem Festiwal Sztuki Teatralnej ma być spotkaniem 
teatrów niezależnych, popularyzować dorobek zespołów wywodzących 
się zwłaszcza z ruchu alternatywnego, umożliwiać wymianę doświadczeń 
oraz kształcenie i doskonalenie warsztatu teatralnego. I z pewnością ko-
lejna edycja imprezy potwierdza, że tak właśnie się dzieje...           (S)

Dzień Dziecka w Paruszowcu–Piaskach 
Sobota 3 czerwca, w godz. od 10.00 do 14.00, obiekty TKKF 

Gry i zabawy, zespół muzyczny, słodki poczęstunek
Mile widziane wszystkie dzieci, 

w tym ze świetlic dziennego wsparcia z całego miasta 

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 35

Koncert z okazji Dnia Dziecka 
pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika

4 czerwca br., Rynek
15.45 – orkiestra rozrywkowa „Borynia” pod dyrekcją  

Ryszarda Uchera wraz z solistkami 
16.00 – powitanie uczestników zabawy przez Prezydenta 

Miasta Rybnika
16.05 – koncert laureatów VII Festiwalu Młodych Talentów 

im. J. Jeszka połączony z wręczeniem nagród
17.00 – koncert laureatów XXIV Festiwalu Piosenki Dziecięcej  

im. T. Paprotnego połączony z wręczeniem nagród
17.30 – Przeboje świata w wykonaniu młodych solistów  

z towarzyszeniem orkiestry rozrywkowej „Borynia”
18.00 – wspólna zabawa taneczna na płycie rynku – animacja  

w wykonaniu Małego Teatru Tańca TZR
19.15 – „NIEBO W DOBRYM HUMORZE”, widowisko 

słowno–muzyczne z piosenkami do tekstów  
ks. Jana Twardowskiego, wśród wykonawców  
EWA URYGA.

Sponsorzy:

Współorganizatorzy: Dom Kultury w Chwałowicach, Śląskie Centrum  
Kultury – Muzyka i Ruch w Rybniku, Wojewódzki Szpital  
Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Patronat medialny:Organizator:

III Jastrzębskie Dyktando,
3 czerwca br. kino „Centrum” 

w Jastrzębiu Zdroju 
organizowane przez posła 
Krzysztofa Gadowskiego 

oraz Chrześcijański Ruch Samorządowy. 
Patronat honorowy 

senator Krystyna Bochenek. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja br. w biu-

rze poselskim posła K. Gadowskiego – tel. 032 47 
540 55, 032 47 540 56, MS–em o treści: DYKTAN-
DO, imię i nazwisko, rok urodzenia, adres na tel. 
512 340 093 lub wypełniając formularz na stronie 
www.gadowski.pl lub www.jasnet.pl/dyktando. 

Szkoła Podstawowa nr 3
z okazji jubileuszu 100–lecia 

zaprasza absolwentów i mieszkańców dzielnicy Paruszowiec–Piaski 
na festyn, 10 czerwca od godz. 15.00 na boisku szkolnym.

W programie: uroczysta akademia w sali gimnastycznej, zwiedzanie 
szkoły, program artystyczny, zabawa na wolnym powietrzu przy muzyce 
i dobrze zaopatrzonym bufecie.



Tydzień Bibliotek organizowany jest 
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  
i w całej Polsce odbywał się pod hasłem „Nie 
wiesz?– zapytaj w bibliotece”. Tegorocznym 
tematem przewodnim były związki biblioteki 
z szeroko pojętą informacją, a patronat nad 
imprezą objął minister kultury Kazimierz 
Michał Ujazdowski. Rybnicka biblioteka wraz 
ze swoimi filiami przygotowały na cały majowy 
tydzień specjalny projekt autorski pod hasłem 
„Rybniccy brokerzy informacji”. Tegoroczny 
Tydzień... miał pokazać, jak w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat zmienił się potencjał bibliotek,  
a także praca bibliotekarza. — Chcemy po-
kazać, jakie informacje można u nas uzyskać  
— mówi Stanisława Adamek, opiekun rybnic-
kiego programu. — Naszym celem jest też na-
uczyć czytelników sposobu szukania w bibliotece 
potrzebnych informacji. Niewiele osób zdaje so-
bie sprawę, iż poza tak oczywistymi funkcjami 
bibliotek jak upowszechnianie edukacji i kultu-
ry, pełnią one także funkcję informacyjną. Nie 
są to jedynie informacje na temat książek czy 
czasopism, ale do biblioteki można się zwrócić 
także po inne, bardzo proste wiadomości – jak 
choćby dokładny adres instytucji czy nawet zdo-
być przepis na przygotowanie jakiejś potrawy. 
Organizatorzy chcieli też zwrócić uwagę, na 
nowoczesne nośniki informacji. — Chcemy 
się pochwalić, ponieważ od połowy maja nasza 
biblioteka udostępnia swoje katalogi w Interne-
cie — powiedziała wicedyrektor Powiatowej  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej Kornelia 
Delowicz. Rybnickie przedsięwzięcie bierze 
udział w konkursie na najlepszy projekt działań  
w Tygodniu Bibliotek. Został on też przed-

stawiony w ministerstwie 
kultury. Warto nadmienić, że  
w konkursie na plakat pro-
mujący Tydzień Bibliotek 
w Polsce autorstwa Ireny 
Łaskawskiej, rybnicka biblio-
teka została wyróżniona.

Tydzień w rybnickiej bi-
bliotece rozpoczął wykład 
dr Małgorzaty Gwadery  
z Instytutu Bibliotekoznaw-
stwa Uniwersytetu Śląskie-
go, wyjaśniający tajemnicze 
hasło tegorocznego Tygodnia 
Bibliotek w Rybniku – „Ryb-
niccy brokerzy informacji”. 
Według najnowszych ame-
rykańskich trendów, biblio-
teka powinna być przede 
wszystkim ośrodkiem spraw-
dzonej, rzetelnej i darmowej 
informacji, tzw. „Media Cen-
ter”, w którym będzie można 
zaleźć wszelkie informacje, 
a choćby zapytać o odjazd 
najbliższego pociągu. Bibliotekarz zaś stanie się 
„brokerem informacji” – ekspertem, który bę-
dzie odpowiedzialny za dostarczenie nam pożą-
danej informacji zaczerpniętej z wielu różnych 
źródeł. Bardzo ciekawy był panel dyskusyjny po 
wykładzie. Ze strony młodzieży padło ciekawe 
stwierdzenie, że książkę już niedługo spotkać 
będzie można jedynie w muzeum, a zastąpi ją 
Internet i e–booki. Czy tak się stanie? — Już 
od początku XX w. wieszczono koniec książek, 
które miały zastąpić kino, radio, telewizja czy 

obecnie Internet — odpowiadała na to pytanie 
dr M. Gwadera. — A jednak książki nadal są 
wśród nas w różnej postaci, blisko 6000 lat. Być 
może jednak dojdzie do sytuacji, kiedy książka 
będzie czytana jedynie przez elity. Internet jest 
tylko jednym ze źródeł informacji, lecz do tej 
pory, wedle słów Stanisłwa Lema przypomina 
„wielki śmietnik”. Jedynie czytanie książek 
pozwala nam wyrobić sobie krytyczny stosunek 
do rzeczywistości i dzięki nim uodporniamy się 
na zalewający nas potok informacji. O tym jaka  
przyszłość czeka biblioteki, a zwłaszcza biblio-
tekarzy mówił także dr Stefan Kubowa. W jego 
opinii biblioteka musi stać się konkurencyjna w 
stosunku do takich miejsc jak pub czy dyskote-
ka. Musi zacząć walczyć o młodego czytelnika. 
W jaki sposób? Tworząc jak największe udo-
godnienia dla czytelników. Już teraz katalogi 
biblioteczne są udostępniane w Internecie,  
w niektórych bibliotekach nie trzeba nawet 
wychodzić z domu, aby zamówić książkę. 
Kto wie, być może już w niedługim czasie nie 
będziemy musieli codziennie pytać o książkę, 
którą chcielibyśmy przeczytać, a którą ktoś inny 
uparcie przetrzymuje. Po prostu, kiedy pojawi 
się ona w bibliotece, pracownik biblioteki wyśle  
na nasz telefon odpowiedniego sms–a.

Największą atrakcją dla najmłodszych był występ Bractwa Rycerskiego Ziemi 
Rybnickiej...

... i spotkanie z pisarzem Andrzejem Żakiem.

Jak nazywał się pierwszy człowiek na księżycu? Czy można 
sklonować mamuta? Kto wynalazł żarówkę? W czasie majowego 
ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna zachęcała nas, aby odpowiedzi na te i inne pytania szukać 
w jej progach.

Nie wiesz? Zapytaj w bibliotece...

Każdy kto tylko miał chęć mógł stoczyć pojedynek  
z rybnickimi rycerzami.                                Zdjęcia: Fr.

c.d. na stronie obok
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Kolejne dwa dni poświęcono tematyce mediów 
lokalnych i sposobom przekazywania przez nie 
informacji. Bardzo ciekawie o swojej pracy produ-
centa, reżysera i spikera w jednej osobie opowiadał 
redaktor Janusz Rzymanek, który przygotowuje 
Miejski Program Informacyjny. Odpowiadał 
na pytania młodych ludzi dotyczące sposobów 
redagowania informacji i wyboru wiadomości 
do serwisów radiowych i telewizyjnych. Także 
spotkanie z redaktorem „Dziennika Zachodnie-
go” – Marcinem Kasprzykiem i dziennikarzem 
„Nowin” – Wacławem Troszką przyciągnęło do 
auli biblioteki spore grono młodzieży. Obaj mówili 
o pracy dziennikarskiej od „kuchni”, o źródłach 
informacji, sposobie przekazywania. Wyjaśnili też, 
w jaki sposób różni się praca w gazecie codziennej 
i w tygodniku. O tym, że zawód dziennikarza cieszy 
się dużą popularnością wśród rybnickiej młodzie-
ży, świadczyła liczba zadawanych pytań. Wiele 
emocji wzbudziła dyskusja dotycząca rzetelności 
podawanych informacji przez współczesne media 
i pogoni  za sensacją. 

W ramach Dnia Informacji Literackiej z naj-
młodszymi czytelnikami i miłośnikami literatury 
fantasy spotkał się Andrzej Żak, autor książek, 
sztuk teatralnych i słuchowisk radiowych dla 
dzieci i młodzieży. Bardzo barwnie opowiadał on  
o swojej fascynacji rycerzami, baśniami i legendami 
z dawnych czasów, a młodzi czytelnicy dosłownie 
zasypali pisarza pytaniami. Chyba największą, a na 
pewno najbardziej widowiskową częścią programu 
był pokaz Bractwa Rycerskiego Ziemi Rybnickiej. 
Rybniccy rycerze i białogłowy przenieśli wszystkich 
w czasy średniowiecza. Zaprezentowali stroje, 
zbroje i broń, a przy okazji opowiadali historie  
o obyczajach epoki. Poza pokazami walki i uzbro-
jenia, każdy mógł wcielić się w średniowiecznego 
rycerza, założyć kolczugę i hełm, chwycić do ręki 
miecz i stoczyć bój na „ubitej ziemi” z którymś  
z członków bractwa. Rybnicki Tydzień Bibliotek 
zakończyły warsztaty i lekcje biblioteczne dla dzieci 
i młodzieży poświecone informacji regionalnej.

Przy okazji Tygodnia Bibliotek znalazł się także 
czas na chwilę refleksji nad kondycją polskiego 
czytelnictwa. A ta nie jest najlepsza. Potwierdzają 
to zatrważające statystyki, wedle których 40% 
Polaków nie przeczytało w ciągu roku ani jednej 
książki, a 70% z nas nie potrafi czytać i pisać ze 
zrozumieniem, zaś najpopularniejszym tygodni-
kiem jest „Tele–tydzień”, którego „czytanie” de-
klaruje blisko 50% naszych rodaków. Jak w takim 
razie mamy obracać się we współczesnym świecie, 
pełnym „szumu informacyjnego”? Informacja jest 
towarem takim jak każdy inny i dziś to właśnie ona 
w dużym stopniu kształtuje naszą rzeczywistość. 
Jak z gąszczu i potoku informacji wyłowić te 
najważniejsze i prawdziwe? Jak zauważyła dr M. 
Gwadera, mamy w Rybniku najlepiej zorganizowa-
ną bibliotekę w województwie śląskim, może więc 
po prostu pójść do rybnickiej biblioteki i zapytać 
bibliotekarza...

Fr.

Muzeum wzorem najbardziej znanych muzeów świata, przygotowało w maju nie 
lada niespodziankę. Każdy mógł spędzić tu noc pełną atrakcji. Festyn muzealny ma 
związek z Międzynarodowym Dniem Muzeów ogłoszonym przez UNESCO, przypadają-
cym na 18 maja. Impreza „Noc Muzeów” organizowano w Rybniku już po raz drugi. Nocne 
zwiedzanie zaplanowane było od godziny 18.00 do 24.00. — W tym roku przygotowaliśmy 
nieco skromniejszy program, ale za to chyba nieco wyższych lotów — powiedział opiekun 
programu Sławomir Studnik. Festyn rozpoczęło widowisko taneczno–muzyczne „Tańce dla 
króla”, które zaprezentował zespół muzyki dawnej „Il Sospiro”. Poprzez dobór repertuaru  
i stroje, muzycy przenieśli gości w czasy baroku. Dla lubiących bardziej współczesną muzy-
kę, przygotowano recital piosenki francuskiej i autorskiej w wykonaniu Jadwigi Wrońskiej, 
aktorki teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, która zaśpiewała między innymi piosenki 
Edith Piaf. Bardzo ciekawy był wykład rybnickich archeologów Sławomira Kulpy i Mi-
rosława Furmanka na temat najnowszych znalezisk archeologicznych z terenów miasta, 
pochodzących między innymi z miejsca budowy Focus Parku. Odnalezione przedmioty, 
można było zobaczyć na przygotowanej wystawie. Przez cały czas dostępne do zwiedzania 
były wszystkie inne ekspozycje, wzbogacone dodatkowo o wiele eksponatów, które na 
co dzień znajdują się w magazynach. Podczas imprezy pokazywano filmy dokumentalne  
o Rybniku z lat 60. i 70. Można było zobaczyć „egzotyczne” dla dzisiejszej młodzieży 
pochody 1–majowe czy z łezką w oku obejrzeć dawne sukcesy rybnickich żużlowców. 
Całą imprezę zakończył nocny występ rybnickiego kabaretu „Noł Nejm”, prezentującego 
swoje najlepsze skecze. Impreza chyba się już w Rybniku przyjęła, więc z niecierpliwością 
oczekujemy na przyszłoroczną kolejną, niezwykłą noc w Muzeum.

Tekst i zdj.: Fr.

Noc w Muzeum
Zespół „Il Sospiro” przeniósł gości  
Muzeum w czasy barokowych bali...
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Na czerwiec Fundacja Elektrowni Rybnik zaplanowała nie lada atrakcje – brazy-
lijską sambę, średniowiecznych wojów, a nawet Indian Ameryki Północnej. Warto 
śledzić afisze... 

Zaplanowany na 3 czerwca „Capoeira sposób na życie” czyli Dzień Kultury Brazy-
lijskiej, wypełnią wystawy i pokazy oraz warsztaty samby capoeira, które poprowadzi 
zawodowa tancerka i instruktorka tańca w szkole tańców karaibskich. 

Kilka dni później 10 czerwca na terenie Klubu Energetyka odbędzie się festyn średnio-
wieczny z turniejem łuczniczym, pokazami walk średniowiecznych, zabawami plebejskimi 
i prezentacją wojowników. W imprezie wezmą udział m.in. Drużyna Słowian i Wikingów 
Golęszyce z Cieszyna i Drengowie z Górnej Odry z Raciborza, a w jej trakcie zaplanowano 
musztrę, przeciąganie liny i picie wody z rogu... 

17 czerwca każdy będzie mógł zajrzeć do indiańskiej wioski, a wszystko to podczas Dnia 
Kultury Indian Ameryki Północnej, w ramach którego zaplanowano nie tylko plene-
rowe atrakcje – płukanie złota, degustację indiańskich placuszków i strzelanie z łuku, ale 
również cykl imprez w Klubie Energetyka – projekcje filmów, spotkanie z podróżnikiem, 
wystawę fotograficzną i spektakl teatralny „Sztuka i Duch”. A wszystko zaczęło się od Dnia 
Kultury Afrykańskiej 20 maja. 

Warto nadmienić, że spotkania z kulturą afrykańską, brazylijską i indiańską organizowane 
są w ramach projektu „Globalna troska – tradycja i tolerancja – różnorodność kultur 
pozaeuropejskich i ich powiązania z Europą”, realizowanego przy wsparciu Unii Eu-
ropejskiej w ramach Programu Młodzież.                                                                          (S)

Wielokulturowy „Energetyk”!
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Już po raz piąty Centrum Kształcenia 
Inżynierów Politechniki Śląskiej, przy 
wsparciu miasta zorganizowało Dni Zie-
mi, Wody i Powietrza. Miejscem głównych 
obchodów było Laboratorium Nowocze-
snych Technologii Przemysłowych na te-
renie Zespołu Szkół Wyższych, zaś patro-
nat nad imprezą objęli prezydent Rybnika 
Adam Fudali oraz rektor Politechniki 
Śląskiej prof. Wojciech Zieliński. 

Głównym celem imprezy jest jak najszer-
sze rozpropagowanie wśród młodzieży haseł 
ekologicznych. Ale nie tylko: — Celów jakie 
sobie stawialiśmy organizując imprezę kilka lat 
temu było wiele — wspomina prof. Joachim 
Kozioł, dyrektor CKI w Rybniku. — Poza 
propagowaniem haseł ekologicznych, chcie-
liśmy zaktywizować mieszkańców Rybnika. 
Czy to się nam udaje? Urząd Miasta Rybnika 
zorganizował zbiórkę zużytych baterii – za 10 
sztuk każdy miał otrzymać sadzonkę drzewa. 
Przeżyliśmy prawdziwy szok, kiedy okazało się, 
że już pierwszego dnia o godz. 10.00 było tyle 
baterii, że zabrakło sadzonek. Mimo to ludzie 
dalej przynosili nam zużyte baterie... O tym, że 
impreza zyskuje coraz większą rangę, świadczy 
chyba najlepiej liczba gości. Dość powiedzieć 
że w ciągu 3 dni trwania imprezy w samych 
tylko wykładach wzięło udział około 800 
osób w różnym wieku. Podczas tegorocznych 
Dni Ziemi, Wody i Powietrza temat ekologii 
został potraktowany bardzo szeroko. Ksiądz 
Jan Grzesica omawiał problem ochrony 
środowiska w aspekcie moralnym i etycznym. 
Przekonywał, że chrześcijanin powinien chro-
nić przyrodę, zaś celowe jej niszczenie jest grze-
chem. Z kolei wspomniany już prof. J. Kozioł 
zaznajomił zebranych z wspólnym programem 
Urzędu Miasta, Centrum Kształcenia Inżynie-
rów i Fundacji Ekoterm „Silesia”, dotyczącym 
zarządzania energią i mediami w rybnickich 
szkołach. Program ten nosi nazwę „Prozem” 
i poza tym, że zakłada zmniejszenie zużycia 
energii w placówkach oświatowych, a przez to 
zmniejszy emisję zanieczyszczeń, to powinien 
jeszcze przynieść miastu rocznie około 600 
tys. zł oszczędności. Imprezie towarzyszyło 
wiele innych atrakcji. Była giełda minerałów, 
a dla zainteresowanych – wycieczki do zakładu 
„Rettig Heating” na Paruszowcu i gliwickiej 
palmiarni. Święto ekologii to także wydarze-
nie kulturalne w naszym mieście. Rybnickie 
Muzeum przygotowało wystawę obrazów ze 
swoich zbiorów nawiązujących tematyką do 
ekologii i ochrony środowiska. Zaplanowano 
też występ kabaretu „Chwilowo Kaloryfer”, 
a na koniec wspólne ognisko oraz śpiewy ze 
specjalnie przygotowanego ekologicznego 
śpiewnika. — Mamy też swoje zamierzenia na 

przyszłość — mówił prof. J. Kozioł. — Moim 
marzeniem jest, aby Dni... odbywały się w kilku 
miejscach w Rybniku, by było to jednocześnie 
ekologiczne  święto całego miasta. Powoli ta 
wizja się urzeczywistnia. Coraz więcej ludzi, 
firm i instytucji włącza się w organizację im-
prezy. Mocno zaangażował się w nie rybnicki 
Uniwersytet III Wieku – w jego siedzibie zorga-
nizowano m.in. wykład prof. Jana Składzienia, 
wybitnego specjalisty z zakresu odnawialnych 
źródeł energii, który obalił wiele mitów zwią-
zanych z tym zagadnieniem. Zresztą studenci 
– seniorzy, brali bardzo aktywny udział w całym 
festynie ekologicznym.

W ramach V Dni Ziemi, Wody i Powietrza 
podsumowano także IV edycję programu 
edukacyjnego „Kaskada”. Jest to projekt 
badawczy, skierowany do uczniów i nauczy-
cieli rybnickich szkół średnich i gimnazjów, 
a polega na monitorowaniu przez rybnicką 
młodzież stanu wód powierzchniowych 
oraz badaniu powietrza nad Rybnikiem  
w stałych punktach obserwacyjnych. Patronat 
nad programem roztoczył Wydział Ekologii 
rybnickiego UM. Uczestnicy programu przy-
gotowują także specjalny raport z wynikami 
własnych badań, przekazują też swoją wiedzę 
młodszym kolegom. Choć wyniki badań budzą 
pewne zastrzeżenia fachowców, to jednak 
nie to jest najistotniejsze. — Ważne jest to, 
czego młodzież nauczy się dzięki tym badaniom  
i programowi — uważa koordynator i twórca 
programu dr Marek Kaczmarzyk. — Stare 
wschodnie przysłowie mówi, jeśli żyjesz z dnia 
na dzień – sadzisz ryż, jeśli myślisz kategoriami 
dziesięcioleci – sadzisz drzewa, zaś jeśli myślisz 
kategoriami pokoleń – ucz ludzi. Dlatego 
na „Kaskadę” nie sposób patrzeć jedynie 
w kontekście ekologii, bo projekt działa na 
kilku płaszczyznach, ma także wzbudzić  
w młodzieży zainteresowanie swoją najbliższą 
okolicą, rozwijać osobowość uczestników  
i sprawić, aby wykształcili w sobie nowe umie-
jętności i zdolności, takie jak samokształcenie 
czy kreatywne myślenie. Obecnie „Kaskadę” 
tworzy 108 uczniów z 10 rybnickich gimna-
zjów i 8 szkół ponadgimnazjalnych oraz ich 
opiekunowie i  nauczyciele. Są plany, aby 
programem objąć także rybnickie szkoły 
podstawowe. Być może już niedługo projekt 
wyjdzie też poza granice Rybnika. Duże nim 
zainteresowanie zgłosiły okoliczne gminy – tu 
jednak potrzebna jest szersza współpraca  
i porozumienie na szczeblu miast.  A przecież 
gra warta jest świeczki, już niedługo to właśnie 
dzisiejsza młodzież będzie decydować o naszej 
rzeczywistości i o tym, w jakim środowisku 
będziemy żyli. 

Fr.

Dni Ziemi, Wody i Powietrza...
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...jeśli myślisz kategoriami pokoleń – ucz ludzi

Dla odwiedzających przygotowano targi minerałów...

... serię ciekawych wykładów związanych z szeroko pojętą 
ekologią...

... oraz cieszące się dużą popularnością wycieczki.

W trakcie Dni... podsumowano IV edycję programu „Kaskada”.



Adaś jest wyjątkowym terapeutą; dzięki 
niemu chore dzieci wypowiadają pierwsze 
słowa i uczą się chodzić. Jest wyjątkowym 
terapeutą również z innego powodu – ma 
grzywę i ogon, a temperatura jego ciała jest 
o stopień wyższa od temperatury człowieka. 
Jeden stopień wystarcza, aby dziecko zdobyło 
zaufanie i przyjaźń konia. Wiedzą o tym nie 
tylko hipoterapeuci...   

Przez kilka miesięcy Agata Pietroń foto-
grafowała dzieci i młodzież niepełnosprawną 
na zajęciach hipoterapii prowadzonych przez 
Fundację Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym  
w ośrodku przy SGGW na warszawskim Ursyno-
wie oraz na turnusie rehabilitacyjnym w Supraślu. 
Dzięki jej wrażliwości i oryginalnemu spojrzeniu 
na rzeczywistość powstały piękne, czarno – białe 
prace, które opowiadają o istocie i idei hipoterapii. 
— Agata pokazała piękno konia i człowieka inaczej 
– nie znajdziemy tu albumowych zdjęć koni w ga-
lopie i pięknych amazonek; zobaczymy wyjątkową 
relację konia–terapeuty i dziecka–pacjenta — tak 
o pracach A. Pietroń mówił Krzysztof Łapka  
z grupy fotograficznej „Flash”, działającej w Domu 
Kultury w Chwałowicach. To właśnie tam w ra-
mach kolejnego już „Wieczoru Sztuk” pokazano 
ciekawą wystawę „Stopień ciepła”, która nie jest 
reporterskim zapisem, ale artystycznym spojrze-
niem na więź łączącą dzieci i konie. Agata Pietroń 
ukończyła studia w Europejskiej Akademii Foto-
grafii w Warszawie oraz kulturoznawstwo w Insty-
tucie Kultury Polskiej. Swoje prace pokazywała nie 
tylko w kraju, ale również w Nowym Jorku i na 
Ukrainie. Tytuł ekspozycji, która do Chwałowic 
trafiła dzięki K. Łapce, nie jest przypadkowy. 
Temperatura ciała konia wynosi 37,6 stopnia  
C – ten „stopień ciepła” oznacza oparcie, bliskość, 
zabawę, podróż i przygodę, ale też ból. Ten stopień 
może leczyć. Wie o tym doskonale specjalistka 
animaloterapii Agnieszka Ślezak z Niedobczyc: 
— Temperatura ciała konia rzeczywiście jest wyższa, 
dzięki czemu rozluźniają się mięśnie siedzącego na 
nim dziecka — mówi. — Chód konia poruszającego 
się w stępie jest chodem czterotaktowym i przypo-
mina ludzki. Dziecko siedzące na koniu czuje jego 
ruch, przyjmuje odpowiednią postawę i zaczyna się 
prawidłowo poruszać. To nauka chodu bez chodze-
nia... A. Ślezak jest absolwentką trzech wydziałów 
Akademii Wychowania Fizycznego – fizjoterapii, 
wychowania fizycznego oraz pedagogiki. Wykłada 
fizjoterapię w Medycznym Studium Zawodowym 
w Rybniku. Od 6 lat zajmuje się rehabilitacją dzieci 
niepełnosprawnych w wodzie, a od 12 lat prowadzi 
własny ośrodek hipoterapii w Niedobczycach.  
O swojej pracy i pasji, jaka jej towarzyszy mówiła 
podczas „Wieczoru sztuk”, w ramach którego 
zaprezentowano film „Hipoterapia – nadzieja na 
lepsze jutro”.

 W ubiegłym roku przez ośrodek w Niedobczy-
cach przewinęło się około 30 osób, głównie dzieci 
z porażeniem mózgowym i Zespołem Downa  
z naszego rejonu – Raciborza, Wodzisławia, Żor, 
Czerwionki... Z hipoterapii korzystają też pod-
opieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej i Szkoły 
Życia, a także placówek integracyjnych. Zajęcia 
trwają zwykle pół godziny; ważne by odbywały się 
systematycznie 2, 3 razy w tygodniu. W hipoterapii 
mogą brać udział nie tylko osoby z mózgowym 
porażeniem dziecięcym i upośledzeniami, ale też 

z autyzmem, chorobami mięśni i wadami postawy, 
dzieci niedowidzące i niewidome; również dorośli, 
po urazach czaszkowych, chorzy na stwardnienie 
rozsiane, alkoholicy, osoby z zaburzeniami psy-
chicznymi. Z zajęć mogą korzystać nawet niemow-
laki. Najmłodsze dziecko, z którym pracowała  
A. Ślezak miało 9 miesięcy. Oczywiście istnieją też 
przeciwskazania – uczulenie na sierść, pot i zapach 
konia, nie wygojone rany, choroby infekcyjne...

Dzieci jeżdżą na oklep, by lepiej odbierać 
bodźce. Okazuje się, że w ciągu minuty duży koń 
przekazuje ich aż 110. Dlatego dzieci nie tylko 
jeżdżą, ale też gimnastykują się – pochylają się 
w przód próbując objąć szyję konia, leżąc tyłem 
na grzbiecie konia budują zaufanie do terapeuty 

i zwierzęcia. Rozwijają zdolności manualne po-
przez plecenie warkoczyków i wiązanie kokardek 
na końskich grzywach i ogonach, dotykając ciała 
konia poznają świat – wiedzą już co oznaczają 
gładki-szorstki, miękki-twardy, mokry-suchy... 
Uczą się orientacji w przestrzeni i nabywają nowe 
umiejętności, jak choćby podczas karmienia konia. 
— Kiedy na sali gimnastycznej zachęcałam dzieci, 
by podniosły rękę do góry, żadne nie chciało tego 
robić, ale same chętnie podnoszą rękę kiedy chcą 
pogłaskać konia — mówi A. Ślezak. — Poza tym 
z góry widzi się świat inaczej... Z pewnością. Jadące 
na koniu dziecko jest zafascynowane obrazami, 
dźwiękami i zapachami, a podróż stawia je  
w nowych sytuacjach i budzi ciekawość. Dlatego 
A. Ślezak myśli o zakupie dodatkowych koni 
rasy huculskiej. Plany są, bo są i efekty: — Przez 
moje ręce przewinęło się wiele dzieci – były sukcesy 
duże, mniejsze i minimalne, ale korzyści są zawsze. 
Tak było z Przemkiem z mózgowym porażeniem 

dziecięcym, który brał udział w ćwiczeniach po-
prawiających koordynację ruchową. Dziś ma 19 lat  
i porusza się samodzielnie. Jest tegorocznym ma-
turzystą. — Zdarza się i tak, że po naszych zajęciach 
dzieci zaczynają mówić; nieraz pociekła nam łza, 
kiedy pierwszy raz dziecko powiedziało „wio”, lub 
„Adaś”. Adaś jest wyjątkowym koniem, pomógł 
już wielu dzieciom, nawet niemowlakom. Pani 
Agnieszka pracuję z nim od 12 lat. W ośrodku  
w Niedobczycach w zajęciach hipoterapii uczest-
niczą 3 konie – hucuły skrzyżowane z rasą 
szetlandzką. — Nie wiem jak to się dzieje, ale 
między dzieckiem i koniem tworzy się pewna więź. 
Oni w jakiś sposób z sobą rozmawiają ... — mówi  
A. Ślezak. Dodaje, że często podczas spotkań, 

dawni podopieczni nie py-
tają o jej zdrowie, ale o ... 
zdrowie koni: — Nie mogę 
mieć im tego za złe, bo to one 
są prawdziwymi terapeutami. 
W hipoterapii ważny jest 
również odpowiedni dobór 
koni, bo one też mają różne 
charaktery. A. Ślezak sama 
jeździ konno, ale teraz, jak 
mówi, nie ma na to czasu; 
jednak nie żałuje: — Nic 
piękniejszego w życiu nie mo-
gło mi się przydarzyć; zawsze 
chciałam leczyć ludzi i do tego 
celu wykorzystywać zwierzęta. 
Konie nas nie ocenią, nie 
wyśmieją, emocje zachowują 
w sobie... — przekonuje. Jej 
zdaniem hipoterapia może 
mieć zbawienny wpływ, ale 
nie jest panaceum na wszyst-

ko. Wspomaga klasyczną rehabilitację, dlatego 
rodzice i ich dzieci powinni trafiać na salę gimna-
styczną i uczestniczyć w innych zajęciach – wodo-
lecznictwa, pedagogicznych, psychologicznych, lo-
gopedycznych... i wciąż szukać nowych możliwości. 
No i szukają, a pani Agnieszka już znalazła. Jest 
jednym z organizatorów Górnośląskiego Centrum 
Delfinoterapii. Marzy o delfinarium, które być 
może powstanie w Polsce, może nawet na Śląsku. 
— Dotychczas nie pracowałam z delfinami, ale 
wiem, że mają znacznie bardziej zbawienny wpływ na 
chorych niż hipoterapia. Bezpieczeństwo, rozluźnienie 
w wodzie, zmniejszenie napięcia... 

Hipoterapia w fotografii i słowie, była wio-
dącym tematem „Wieczoru sztuk”, ale zgodnie  
z charakterem tej imprezy nie zabrakło też muzyki. 
Publiczność wysłuchała światowych przebojów  
w wykonaniu „Acoustic guitars” w składzie: 
Krzysztof Czeremurzyński i Maciej Buś. Przecież 
muzyka też leczy ... nie tylko obyczaje.          (S) 

Terapia na oklep 

— Nic piękniejszego w życiu nie mogło mi się przydarzyć; zawsze chciałam leczyć 
ludzi i do tego celu wykorzystywać zwierzęta — mówi Agnieszka Ślezak, która 
prowadzi ośrodek hipoterapii w Niedobczycach.                                       Zdj.: s
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Agata Pietroń pokazała wyjątkową więź łączącą 
dzieci i konie.                            Zdj.: A. Pietroń. 



Tym bardziej trzeba więc 
podtrzymywać pamięć o tym 
„...martyrologicznym rozdziale 
historii naszego kraju”, jak 
nazwał Jan Paweł II śmierć 
kilkunastu tysięcy polskich 
oficerów – jeńców Kozielska, 
Ostaszkowa i Starobielska 
– zadaną przez sowiec-
kie NKWD.

Od kilku lat do wy-
darzeń z 1940 roku 
wraca w ich rocznicę 
Rodzina Katyńska 
Ziemi Rybnickiej, 
organizując wspólnie 
z Muzeum uroczysty 
wieczór wspomnień, 
a wcześniej mszę 
św. w intencji ofiar 
„Golgoty Wschodu” 
w bazylice św. Anto-
niego. Nabożeństwo, z udziałem chóru im. A. Mickiewicza, pocztów sztan-
darowych Związku Sybiraków i Związku Więźniów Politycznych Okresu 
Stalinowskiego w asyście członków jednostki 2023 Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” z Wodzisławia oraz młodzieży, w tym rybnickich harcerzy, miało 
bardzo uroczysty charakter. Przedstawiciele miasta i Rodzin Katyńskich 
złożyli kwiaty pod płaskorzeźbą przedstawiająca Matkę Boskę Katyńską.   

We wspomnieniowym wieczorze w Muzeum, obok wiceprezydenta Je-
rzego Frelicha oraz kilku radnych, wzięły udział m.in. rodziny ofiar, przed-
stawiciele organizacji niepodlegościowych oraz młodzież z Gimnazjum 
nr 1 w Rybniku i szkoły podstawowej w Czerwionce – Leszczynach wraz 
z pedagogami. Interesujący program artystyczny przedstawili uczniowie 
Zespołu Szkół Urszulańskich, przygotowany pod kierunkiem Bogusławy 
Kardas. Przypomnienie faktów historycznych, próby odtworzenia nastrojów  
w autentycznej scenerii jenieckich baraków, teksty listów oraz pozosta-
wionych pamiętników i zapisków, a także współczesna poezja poświecona 
tamtym tragicznym wydarzeniom, nie tylko przybliżyły ich atmosferę, ale 
były hołdem dla ofiar i swoistym memento...

Honorowym gościem wieczoru był syn zamordowanego pod Katyniem 
kierownika Szkoły Powszechnej nr 1 w Rybniku (dziś Gimazjum nr 1 przy 
ul. Cmentarnej) Antoniego Janika, również Antoni, zamieszkały dziś 
w Krakowie. Kilka lat temu w szkole odsłonięto tablicę upamiętniającą 
śmierć A. Janika i dwóch innych zamordowanych nauczycieli tej szkoły – 
Jana Skoczenia i Alojzego Borgowca, za co sędziwy dziś Antoni Janik – syn 
jest inicjatorom ogromnie wdzięczny. Podzielił się on z obecnymi refleksją, 
że poza zachowaniem pamięci o tamtych wydarzeniach, powinniśmy dążyć 
do realizacji takiej Polski „...jaką oni sobie wymarzyli”. A. Janik jest autorem 
bardzo osobistej, wykonanej w kilku egzemplarzach, unikatowej publikacji 
pt. „Katyń AM – 720” – symbol i liczba określa numer Antoniego Janika 
– ojca na niemieckiej liście ekshumacyjnej „Amtliches Material”. Praca jest 
kompendium wiedzy o Zbrodni Katyńskiej w kontekście indywidualnych 
losów A. Janika. Zawiera interesującą dokumentację od kopii „wyroku 
śmierci” czyli decyzji z podpisem m.in. Stalina aż do korespondencji au-
tora z Instytutem Pamięci Narodowej, a także fragmenty autentycznych 
dzienniczków więźniów i wykaz „skarbów osobistych” znalezionych w czasie 
ekshumacji – w tym rzeczy osobistych, dokumentów, odznaczeń, listów, 

dewocjonaliów, wśród nich różańca 
rozpoznanego jako własność A. Janika. 
Jeden z egzemplarzy autor przekazał 
rybnickiej Rodzinie Katyńskiej, drugi 
wiceprezydentowi J. Frelichowi, który 
podzielił się własnymi przemyśleniami: 
— Szczególnie gorzka jest myśl, że Polacy 
tak długo, bo do 1989 roku, nie mogli 
oficjalnie uczcić ofiar mordu. Teraz też 
trudno pogodzić się z opinią decydentów 
w Rosji, że Zbrodnia Katyńska była tylko 
przekroczeniem uprawnień, a nie zbrod-

nią ludobójstwa. Pan Antoni Janik 
podążył śladami ojca, udowadniając, 
że zarówno wśród przyszłych ofiar, jak 

i ich rodzin „...nadzieja umarła ostatnia”. 
Dyrektor Muzeum Bogdan Kloch odczytał  list zaproszonego na uro-

czystość posła Bolesława Piechy, a reprezentujący prezydenta Grzegorz 
Wolnik, dziękując młodzieży za przygotowanie programu, przekazał do 
szkolnej biblioteki publikację książkową z dziedziny historii.

W  liście przesłanym na ręce J. Frelicha, A. Janik wyraził podziękowanie 
za zaproszenie do miasta jego młodości i umożliwienie wzięcia udziału 
w uroczystości w Muzeum i we mszy św., która była dla niego „...głębokim 
przeżyciem”. Zapowiedział też przekazanie swojej drugiej publikacji – życiory-
su ojca na tle galicyjskiej, a potem przedwojennej, śląskiej rzeczywistości.

(r)

Dlaczego Zbrodnia Katyńska nie doczekała swojej Norymbergi? 
Odpowiedzi na to pytanie na razie nie otrzymaliśmy i wiele 
wskazuje na to, że nie otrzymamy... 

Rocznica Zbrodni Katyńskiej

Nadzieja umarła ostatnia...

Gość spotkania Antoni Janik (z lewej), wiceprezydent Jerzy Frelich oraz Helena Tomińska i Krystyna 
Lelowicz z Rodziny Katyńskiej Ziemi Rybnickiej.

Uczniowie Zespołu Szkół Urszulańskich 
przypomnieli tragedię polskich oficerów.
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• 1.06., czw., godz.11.00 – „ Pszczoły i produkty pszczele”cz.II – Tadeusz Galisz
• 5.06., pon., godz.10.00 – Dyżur prawniczy – mec. Szczepan Balicki
• 7.06., śr., godz. 14.00 – Spotkanie solenizanckie
• 8.06., czw., godz. 11.00 – „Heliocentryzm Kopernika – początek zmian” 

– prof. Adam Szczurowski
• 14.06., śr., godz. 13.00 – Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej 

– prowadzący Bolesław Motyka
• 16.06., pt., 11.00 – Spotkanie z delegacją „Senioren-Beirat” z Dorsten 
• 21.06., śr., godz. 10.00 – Dyżur prawniczy – mec. Grzybczyk
• 21.06., śr., godz. 13.30 – „Żywienie w różnych okresach życia” – Sabina 

Duda, Szkoła Policealna Województwa Śląskiego
• 22.06., czw., godz.11.00 – „Trudności i formalności związane z dziedzi-

czeniem” – dr Szczepan Balicki oraz Joanna Boczek, przedstawicielka 
ING Bank Śląski

• 29.06., czw., godz. 11.00 – Uroczyste zakończenie roku akademickiego 
– w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku; wykład pt., „Muzyka 
i medycyna, czyli sztuka i cierpienie”– prof. Jerzy Woy–Wojciechow-
ski, prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz występ Anny 
Wilczyńskiej, solistki opery bytomskiej.

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

Program zajęć na czerwiec:



• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku do 
udziału w akcji profilaktycznej „Żółty Tydzień” (18 kwietnia do 
28 kwietnia).

• Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Rybniku na prawy-
konanie „Missa de Caritaite” wg kompozycji Kamila Staszowskiego 
do tekstów ks. Wiesława Hudka (22 kwietnia), na recital pianistyczny 
Wiesława Szlachty (4 maja) oraz na koncert symfoniczny z okazji 
światowych obchodów 250 rocznicy urodzin Wolfganga Amadeusza 
Mozarta (23 maja).

• Dom Kultury Niewiadom na obchody Międzynarodowego Dnia 
Ziemi (25 kwietnia), majówkę „Pod Lipami” (13 maja) i uroczystość  
z okazji Dnia Matki (23 maja).

• SP nr 1 na Międzyszkolny Konkurs Pożarniczy (27 kwietnia).
• Punkt Aktywizacji Bezrobotnych w Leszczynach na konferencję 

inaugurującą działalność punktu (8 maja). 
• Spółka Hossa na spotkanie „Kobiet sukcesu” (9 maja). 
• Chorągiew Śląska ZHP na Odrzański Spływ Wiosenny ( 14-21 

maja).
• Śląski Związek Gmin i Powiatów i UM w Gliwicach na konfe-

rencję „Koordynacja działań służb ratowniczych” (15 maja). 
• SP nr 28 na III Miejski Konkurs „Znam baśnie braci Grimm” (16 

maja).
• DK Chwałowice na przesłuchania konkursowe XXIV Festiwalu 

Piosenki Dziecięcej im. T. Paprotnego (18 i 19 maja).
• SP 18 nr w Boguszowicach–Osiedlu na Regionalny Konkurs 

Wiedzy o Ziemi Śląskiej pod hasłem „Moja ty ziemio rodzima” 
(22 maja).

• Specjalny Zespół Szkolno–Przedszkolny na koncert Magdy Anioł 
z okazji Dnia Matki (25 maja).

• Koło Platformy Obywatelskiej – Koło miłośników idei Miltona 
Friedmana na spotkanie z Robertem Gwiazdowskim – myślicielem 
liberalnym, przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS, prezydentem 
Centrum im. Adama Smitha (30 maja).  

• Koło Emerytów i Rencistów w Popielowie na uroczystość z okazji 
35-lenia istnienia koła (3 czerwca).

• Ruch Autonomii Śląska na wycieczkę autokarową po Słowacji 
(10 i 11 czerwca). 

Zaprosili nas 

Z seniorami w Kamieniu
Szkoła Podstawowa nr 28 wraz z Radą Dzielnicy Kamień, 

przygotowały po raz kolejny uroczyste spotkanie dla najstarszych 
mieszkańców dzielnicy. Do szkoły przybyło blisko 60 zaproszonych 
seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia. Uczniowie szkoły wraz z nauczy-
cielami przygotowali dla „swoich” babć i dziadków występy artystyczne  
i poczęstunek przy muzyce. Dlaczego „swoich”? Bo dla wielu seniorów 
spotkanie w szkole było także okazją, aby zobaczyć występujące przed 
nimi własne wnuki, a nawet prawnuki, uczęszczające do szkoły w Kamie-
niu. Na spotkanie przybył także zaproszony prezydent Rybnika, Adam Fu-
dali. — Bardzo cenię tego typu inicjatywy i zawsze, kiedy tylko obowiązki mi 
na to pozwalają, staram się korzystać z zaproszeń — powiedział prezydent. 
Złożył on też najstarszym mieszkańcom dzielnicy świąteczne życzenia  
i wręczył zebranym upominki – pamiątkowe książki o Rybniku. 

Pomysłodawcą organizowania spotkań z seniorami w dzielnicy 
Kamień jest obecna dyrektor szkoły Joanna Porszke. Po raz pierwszy 
najstarsi mieszkańcy Kamienia zostali zaproszeni na taką uroczystość  
w 1999 r., a miało to związek z poświęceniem tego roku ludziom starszym. 
W ten sposób inicjatywa pani dyrektor jest kontynuowana do dziś. 

Po uśmiechniętych twarzach zaproszonych seniorów widać było jak 
bardzo cieszą się z takich spotkań. Dla nich samych najważniejsze jest to, 
że młodzi ludzie, pomimo licznych własnych zajęć, pamiętają o nich i takie  
uroczystości organizują. Dla wielu z nich jest to też jedna z nielicznych 
okazji, aby spotkać się w szerszym gronie, w tak miłej i sympatycznej 
atmosferze, gdzie można „poklachać” przy kawie i ciastku.             Fr. 
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 Na miejsce swojego koncertu dyplomowego wybrała bazylikę św. Anto-
niego, gdzie wspólnie z Filharmonią Rybnicką im. Braci Szafranków pod 
dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka wykonała „III Symfonię. Symfonię 
pieśni żałosnych na sopran solo i orkiestrę” op. 36 Henryka Mikołaj Górec-
kiego. Bazylikę wypełnili bliscy młodej dyplomantki, przedstawiciele ryb-
nickiego środowiska muzycznego i melomani, a wśród zaproszonych gości 
był również prezydent Adam Fudali. Zabrakło natomiast zapowiadanego 
kompozytora, ale zawarte w jego liście życzenia dla młodej artystki i słowa 
satysfakcji z wyboru przez nią jego dzieła, odczytał Wacław Mickiewicz, 
przybliżając jednocześnie utwór, wykonywany w Rybniku po raz pierwszy. 
Dzieło powstało w 1976 roku, a wykonane w 1977 roku na festiwalu War-
szawska Jesień, wzbudziło skrajne opinie; wszyscy jednak poruszeni byli 
prostotą środków języka muzycznego, a jednocześnie ogromnym ładunkiem 
ekspresji. W dwóch na trzy pieśni, z których składa się całość, kompozytor 
wykorzystał polskie melodie ludowe, podobnie jak w warstwie słownej, któ-
ra mówi o boleści Matki Boskiej po śmierci Jezusa. Kontrowersyjne dzieło 
Góreckiego odniosło nieoczekiwanie zadziwiający sukces na początku XXI 
w., 16 lat po premierze. Jak powiedział W. Mickiewicz, utwór ten można 

traktować również jako wyraz mi-
łości macierzyńskiej,  szczególnie, 
kiedy wykonywany jest w maju. 
Klaudyna Jackiewicz, mierząc się 
z tym utworem, dowiodła wielkiej 
dojrzałości artystycznej. 

Wyrazisty, o ciemnej barwie i du-
żej skali głos Klaudyny współbrzmiał 
pięknie z głębokimi dźwiękami wiolonczeli i posępnymi kontrabasu, stwarzając 
wyjątkowy nastrój koncertu. Ten rodzaj głosu predystynuje ją do wykonywania 
repertuaru oratoryjno–kantatowego. Zgromadzona publiczność występ oceniła 
wysoko, o czym świadczyła owacja na stojąco i bisy. Jesteśmy pewni, że podobne 
odczucia miała obecna na koncercie komisja egzaminacyjna...

Na koncert zaprosili organizatorzy: Prezydent Miasta Rybnika, Ryb-
nickie Centrum Kultury, Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków 
oraz sponsorzy – Fundacja Jolanty i Wincentego Jackiewiczów i Michael 
Weinig AG.

(r)

Dyplom Klaudyny
Kolejna uzdolniona muzycznie rybniczanka wypływa na szerokie wody.  Klaudyna Jackiewicz 

jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie śpiewu prof. Michaliny Growiec, 
a wcześniej ukończyła rybnickie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek.
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Abecadło Rzeczy Śląskich Powstańczy news!

...w 1918 roku skończyła się pierwsza wojna 
światowa. Polska otrzymała szansę na odro-
dzenie po latach rozbiorów. Rozpoczęło się 
kształtowanie się jego granic. Początkowo 
Polacy sądzili, że podczas obrad powojennej 
konferencji w Wersalu, ziemie śląskie zamiesz-
kane w większości przez ludność mówiącą po 
polsku, zostaną przekazane Polsce. Przeciwko 
temu protestowali jednak Niemcy oraz przed-
stawiciele Wielkiej Brytanii. W tej sytuacji 

traktat pokojowy zawarty w Wersalu dnia 28 
czerwca 1919 roku w artykule 88 stwierdzał,  
że o losach Górnego Śląska zadecyduje plebi-
scyt, podczas którego mieszkańcy opowiedzą 
się za przynależnością do Polski bądź pozosta-
niem w Niemczech. 

 Polscy działacze narodowi na Śląsku prze-
widywali, że Niemcy nie oddają tych ziem bez 
walki. Dlatego w lutym 1919 roku powołano 
tajną Polską Organizację Wojskową Górne-
go Śląska (POW GŚl.). Również Niemcy na 
spornym śląskim terenie wzmacniali swe jed-
nostki wojskowe, tzw. Grenzschutz. Atmosfera 
była więc bardzo napięta. Polacy planowali 
wywołać powstanie już wiosną 1919 roku, ale 
ostatecznie wybuchło ono po zamordowa-
niu przez Niemców 10 osób przed kopalnią  
w Mysłowicach. To I Powstanie Śląskie 
(17–24 sierpnia 1919) choć poderwało do 
broni tylko 23 tys. polskich Ślązaków i szybko 
zostało przez Niemców rozbite, miało ogromne 
znaczenie, ponieważ Europa dowiedziała się  
o woli przynależności Ślązaków do Polski, 
zaś na sporny teren zjechały oddziały wojsk 
włoskich, brytyjskich i francuskich, które 
miały pilnować spokoju do czasu Plebiscytu. 
Ale spokoju nie było. Niemieckie bojówki 
jawnie prześladowały Polaków oraz francuskie 
wojska rozjemcze. W tej sytuacji polscy Ślą-
zacy wywołali II Powstanie Śląskie (17–24 
sierpnia 1920). I tym razem nie było mowy  

o jakimś wielkim zwycięstwie, ale doprowadzo-
no przynajmniej do ukrócenia niemieckiego 
terroru oraz wyznaczenia terminu Plebiscytu 
na 20 marca 1921 roku. Natomiast przyczyną 
wybuchu III Powstania Śląskiego (3 ma-
ja–25 czerwca 1921) była próba wywalczenia 
korzystniejszego dla Polski podziału Śląska, 
bowiem sympatyzujący z Niemcami Brytyjczycy 
i Włosi chcieli przydzielić Polsce tylko rolnicze 
tereny Górnego Śląska, zaś Niemcom pozosta-
wić tereny uprzemysłowione. Trzecie powstanie 
było małą wojną polsko–niemiecką. Powstań-
ców śląskich było już wówczas pod bronią 
około 60 tys. Walki zakończyły się rozejmem 
i rozdzieleniem walczących stron. Powstanie 
to spowodowało, że do Polski przyłączono 
stosunkowo dużą część ziem górnośląskich  
z większością potencjału gospodarczego tego 
regionu. Były to powiaty: katowicki, rybnicki, 
pszczyński, królewsko–hucki, lubliniecki, tar-
nogórski i świętochłowicki. 

Chociaż nie wszyscy Ślązacy popierali ideę 
powrotu Śląska do Polski i nie wszyscy walczyli 
w powstaniach, to trzeba nie bez podziwu przy-
znać, że powstańcy potrafili skutecznie narzucić 
swój sposób myślenia i działania ogromnej 
liczbie mieszkańców Górnego Śląska. To oni 
ukształtowali wtedy śląską rzeczywistość, a swą 
energią nadali jej kierunek, w jakim do dzisiaj 
zmierzamy i jaki w większości akceptujemy. 

Tekst i fotokopia: Marek Szołtysek

Maj jest dobrym terminem, aby 
przypomnieć czasy powstań śląskich. 
Trzeba o tym mówić, bo coraz częściej 
słyszy się na ten temat przeróżne 
brednie. Słyszy się, że powstania były 
niepotrzebne, że były za bardzo polskie, 
że były naiwne, że były niepotrzebną 
wojną domową... Oczywiście jestem 
za dyskutowaniem o powstaniach  
i powstańcach, ale błagam: Nie czyńmy 
z tego tematu debaty politycznej! 
Takie jest przynajmniej moje zdanie. 
Raczej proponuję skupić energię na 
przypominaniu historii Śląska, aby 
młode pokolenie wiedziało i aby potrafiło 
polubić swoje śląskie miejsce na ziemi. 
A więc jak to było z tymi powstaniami 
śląskimi? Opowiedzmy to z szybkością 
telewizyjnego newsa. No więc...



Zwycięzcą mini–konkursu został Jan 
Heliosz z Rydułtów, który wykazał się 
wiedzą wykraczającą poza ramy naszego 
konkursu, w pełni zasługując na naszą 
nagrodę w postaci bonu towarowego 
wartości 50 zł.

Obok publikujemy poprawne odpo-
wiedzi.

Rozwiązanie mini–konkursu

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 43

Kontynuujemy nasz cykl prezentujący 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 Czytelnikom współ re da go wa nie cyklu 
– za chę ca my do przy no sze nia do re dak cji sta rych zdjęć będą-
cych 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!

Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją-
(cz. 43)

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek
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Oto fragment planu Rybnika 
z 1932 roku, udostępnionego nam 
przez Rajmunda Tlołkę.  Proszę 
zwrócić uwagę na ulicę Nową.  
Nazwa „Nowa” towarzyszyła tej 
ulicy prawdopodobnie w latach 
1925–1935. Nastepnie nazywała 
się: Alfonsa Zgrzebnioka (1935–
–1939), Gerzog Viktor Strasse 
(1939–1945), ponownie Alfon-
sa Zgrzebnioka (1945–1952?) 
i prawdopodobnie od 1952 roku 
nadano jej nazwę ulicy Wyzwo-
lenia.  Czy te daty i nazwy się 
zgadzają?

Ulica Kościuszki nie należy do najstarszych ulicy Rybnika. Powstała dopiero wtedy, gdy 

w Rybniku wybudowano dwa ważne dla miasta obiekty. Był to dworzec kolejowy w 1856 

roku a później kościół świętego Antoniego ukończony w 1907 roku. Dopiero gdy obie 

budowle już istniały powstała, łącząca je jakby, dzisiejsza ulica Kościuszki. Było to w 1912 

roku, kiedy burmistrzem Rybnika był Otto Guenther. W tych czasach ulica ta nazywała 

się Kaiser Wilhelmstrasse i dopiero w 1922 roku przyjęła nazwę ulicy Kościuszki.

Na zdjęciu widzimy rodzinną sielankę podczas letniego śniada-
nia na balkonie. Zdjęcie wykonano w Rybniku, ale nie wiemy 
gdzie dokładnie jest ten dom z balkonem. Pomocą może być 
widoczny w dali jeden z rybnickich budynków. Może ktoś z Czy-
telników pomoże w dokładnym określeniu miejsca wykonania 
tej fotografii oraz jej bohaterów ?
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Przyszłość należy do robotów, techniki i młodych ludzi. Wiedzą 
o tym  w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, gdzie właśnie 
otwarto Laboratorium Robotów Mobilnych. O jego możliwościach 
przekonali się uczestnicy konkursu wiedzy technicznej. 

Po raz drugi uczniowie gimnazjów z całego regionu wzięli udział  
w finale konkursu wiedzy technicznej „Przygoda z techniką”, zorganizo-
wanego pod honorowym patronatem prezydenta miasta i Stowarzysze-
nia Elektryków Polskich Oddział Gliwice. Konkurs ma rozwijać wśród 
uczniów zainteresowanie wiedzą techniczną i dalszym kształceniem  
w szkole o profilu technicznym. A to zainteresowanie z pewnością wzro-
śnie po tym, jak w ZSM–E otwarto Laboratorium Robotów Mobilnych. 
Znajdują się w nim trzy zdalnie sterowane roboty. Każdy przypomina... 
skorpiona i jest wyposażony w kamerę oraz czujniki ruchu i dotyku. 
Potrafi poruszać w dowolnym kierunku, a rybnickim uczniom posłuży 
jako pomoc naukowa przy projektowaniu i realizacji prototypów ukła-
dów elektromechanicznych, systemów sterowania oraz programowania 
urządzeń. W uroczystym otwarciu pracowni wzięli udział przedstawi-
cielka firmy Vattenfall – sponsora laboratorium, prezydent miasta, 
członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz konstruktorów 
robotów Hexor II firmy Stenzel oraz kuratorium oświaty. Laborato-
rium wzbudziło szczególnie zainteresowanie gimnazjalistów, którzy 
do ZSM–E przyjechali, aby sprawdzić swoje techniczne umiejętności 
w konkursie „Przygoda z techniką”. 10 gimnazjalnych drużyn w czasie 
godziny rozwiązywało test zawierający 40 pytań z informatyki, mecha-

niki, elektroniki i elektryki. W kategorii indywidualnej zwyciężył uczeń 
Gimnazjum Sióstr Urszulanek Przemysław Michalski, a w kategorii 
drużynowej bezkonkurencyjne okazało się Gimnazjum nr 1 z Radlina 
w składzie Anna Gajda, Mateusz Stomski oraz Jakub Wysocki. Nagrody 
wręczyli fundatorzy prezydent Adam Fudali oraz przedstawiciel Oddzia-
łu Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Jan Kampinos. 

Uczestnicy konkursu zwiedzili nie tylko nowe laboratorium z robota-
mi, ale też szkolną bibliotekę wraz z centrum multimedialnym; obser-
wowali zajęcia w pracowniach elektrycznej, elektronicznej, sterowników 
programowanych komputerowo i informatycznej. Dla gimnazjalistów 
stojących przed wyborem kolejnego etapu kształcenia była to wyjąt-
kowa przygoda z techniką, którą mogą kontynuować. Poszukiwania w 
świecie sztucznej inteligencji, budowa własnych robotów to nie tylko 
pobudzające wyobraźnię, fascynujące zajęcie, ale też perspektywa 
ciekawego zawodu i pewne zatrudnienie. Aż żal, że takich możliwości 
nie było przed laty... 

(S).

Przygoda z techniką 

Czy pracownia robotów mobilnych zachęci młodych ludzi do samodzielnych poszu-
kiwań w świecie sztucznej inteligencji. Może jednym z nich będzie laureat I miejsca  
w konkursie Przemysław Michalski.                                             Zdjęcia: arch. org. 

Szkolili polskich trenerów
W Rybniku odbyła się trzydniowa II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa 

dla trenerów koszykówki. Udział w niej wzięło ponad 100 polskich szkoleniowców, a jej 
organizatorami byli: MKKS Rybnik, zakład koszykówki Akademii Wychowania Fizycznego 
w Katowicach, Śląski Związek Koszykówki oraz Athletes In Action Polska. Swoja wiedzą i 
doświadczeniem dzieli się amerykańscy szkoleniowcy: Keith Frejman – pierwszy trener ze-
społu koszykówki żeńskiej Uniwersytetu Valparaiso, Paul Patterson – główny trener zespołu 
męskiego Uniwersytetu Taylor oraz Dennis Hunt – specjalista w zakresie przygotowania 
motorycznego.

Góry zdobyte
Komisja Turystyki Górskiej PTTK Oddział w Rybniku  zorganizowała  rajd 

„Górska Wiosna 2006” z metą w schronisku Chata Wuja Toma na Przełęczy 
Karkoszczonka. W rajdzie wzięło udział 250 osób – głównie młodzież rybnickich szkół, 
a większość wybrała trasę czerwoną z Salmopola przez Kotarz do schroniska. Pogoda 
była cudowna, a na mecie na uczestników rajdu czekały gorący posiłek, okolicznościowe 
znaczki, puchary i dyplomy dla najliczniejszych drużyn z Zespołu Szkolno–Przedszkol-
nego nr 2 w Rybniku, Szkoły Podstawowej w Świerklanach Górnych i  Gimnazjum z 
Oddziałami Dwujęzycznymi przy I LO w Rybniku.

Zorientowani... 
Klub Imprez na Orientacje „Zorientowani” przy oddziale PTTK 

w Rybniku zorganizował marsze na orientację „O złoty puchar”. 
W imprezie wystartowało 122 uczestników m.in. z Częstochowy, Gliwic, 
Piekar Śląskich, Pszczyny, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Czerwion-
ki–Leszczyn, Stanowic i oczywiście Rybnika. Najlepszym w kategorii TM 
(młodzież) okazał się Ireneusz Bugański z SKKT „Łowce” przy G nr 7 w Rybniku, a w 
kategorii TS (seniorzy) Artur Skoczyński z PTK „Plessino” w Pszczynie. Bazą imprezy 
było Gimnazjum nr 12 w Niewiadomiu.

 Czas na finał 
W SP nr 19 odbył się finał wojewódzkiej edycji 

XXXIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Tur-
nieju Turystyczno – Krajoznawczego. Efekt: po 
raz trzeci z rzędu trzy rybnickie drużyny będą 
reprezentować województwo śląskie na etapie 
centralnym pod koniec maja w Szamotułach. 

W rywalizacji, w której zawodnicy musieli wykazać 
się znajomością zagadnień turystycznych i topograficz-
nych, udzielania pierwszej pomocy i wiedzą z zakresu 
ruchu drogowego, atrakcji turystycznych regionu i in., 
wzięło udział 21 drużyn z Gliwic, Pszczyny, Katowic, 
Rudy Śląskiej, Sosnowca i Żywca. A najlepsi okazali 
się rybniczanie. W gronie szkół podstawowych I 
miejsce zajęła drużyna z SP nr 19, w składzie: Rafał 
Juraszczyk, Szymon Solich i Paweł Gelzok. II miejsce 
zajęła drużyna z Pszczyny, a III z Żywca. W kategorii 
gimnazjów najwyższą lokatę zdobył zespół Miejskiego 
Koła PTTK „Kamzik” w Rybniku: Marcin Szweda, 
Marcin Cieśla i Dawid Stronczek (uczniowie Gimna-
zjum nr 7), II miejsce zajęła drużyna z Katowic, III 
z Pszczyny. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
I miejsce zajęła drużyna Klubu Imprez na Orienta-
cję „Zorientowani” w Rybniku w składzie: Izabela 
Majnusz, Mateusz Drabiniok, Dawid Wojaczek 
(uczniowie II LO w Rybniku), II miejsce – drużyna z 
Rudy Śląskiej, III – z Gliwic. Wszyscy laureaci otrzy-
mali nagrody przydatne w podróży – plecaki, termosy, 
karimaty, kijki trekingowe, kubki termiczne i inne 
akcesoria turystyczne. 

Turniej zorganizował rybnicki oddział PTTK dzięki 
grantom otrzymanym od miasta i województwa.  
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Koszykarze zakończyli amatorski sezon
Zakończyły się rozgrywki VIII edycji Rybnickiej Amatorskiej 

Ligi Koszykówki. Jej zwycięzcą zostali koszykarze Bering Paneltech 
Rybnik, którzy w finale dwukrotnie pokonali K&K Szkolna (100:77, 
69:67). Trzecie miejsce zajęli zawodnicy Bering Rybnik, którzy tylko 
1 punktem wygrali rywalizację o miejsce na pudle z Chrobrym Ja-
strzębie (87:84, 65:67). W lidze rywalizowało 7 zespołów. W sumie 88 
zawodników rozegrało 75 spotkań, w których zdobyto łącznie 12069 
punktów.  Królem strzelców został zdobywca 485 punktów Wojciech 
Trałka (KRS Chrobry TKKF Jastrzębie), Karol Pogorzelczyk (Bearing 
Rybnik) został najlepszym strzelcem w rzutach za 3 punkty, a najwięcej 
punktów w jednym meczu – 43 zdobył Krzysztof Zieliński (AS STS 
Szarża Reaktywacja Wodzisław).

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

Przedstawiciele rybnickiej oświaty podczas 
ostatnich dwóch weekendów odnieśli kilka sportowych 
sukcesów. 

Zespół ZNP Rybnik został Mistrzem Polski nauczycieli w koszykówce. 
W Pabianicach, gdzie odbywały się mistrzostwa rywalizowało 12 zespo-
łów. Rybniczanie w drodze po złoto pokonali kolejno: Częstochowę 
67:54, Białą Podlaskę 71:58, Radom (ubiegłoroczny Mistrz Polski) 64:59, 
Prudnik (półfinał) i Białogard  (finał) 64:49. Najlepszym graczem tur-

nieju został Karol 
Kupczak, a królem 
strzelców – Łukasz 
Ochodek – obaj  
z  zespołu ZNP 
Rybnik. Skład dru-
żyny ZNP Rybnik: 
Ksawery Fojcik, 
Grzegorz Szulik, 
Stanisław Grabiec, 

Karol Kupczak, Adrian Kisiel, Michał Bober, Tomasz Pyszny, Łukasz 
Ochodek, Marcin Marczyk, Rafał Chwastek, Mirosław Szweda, Bartosz 
Holona.

Cała drużyna koszykarzy dziękuje Prezesowi ZNP Rybnik Kazimie-
rzowi Piekarzowi za możliwość udziału w tej ogólnopolskiej imprezie.

W tym samym czasie, tyle że na salach sportowych gminy Świerklany 
odbywały się Mistrzostwa Śląska Pracowników Oświaty w Piłce Siatko-
wej. Pierwsze miejsce (podobnie jak w roku poprzednim) wywalczyła 
drużyna ZNP Rybnik. W drodze do tytułu rybniczanie pokonali drużyny: 
w grupie eliminacyjnej – Rybnik II (2:0), Ruda Śląska (2:1), Jaworzno 
(2:0), w ćwierćfinale Sosnowiec (2:0), w półfinale Żywiec (2:1), a w finale 

Zabrze (2:0). 
Najlepszym siat-

karzem turnieju 
wybrano Przemy-
sława Kaznochę, 
a najlepszym roz-
grywającym Łu-
kasza Lipę, obaj  
z Rybnika.

Na zdjęciu zwy-
cięska drużyna ZNP Rybnik, stoją od lewej: Wojciech Szymczak (go-
ścinnie), Przemysław Kaznocha, Paweł Pluta, Piotr Sikora, Sebastian 
Łyczko, Jacek Błaszczyk i Tadeusz Bonk (libero). U dołu od lewej: 
Wojciech Kasperski (kapitan), Łukasz Lip i Wojciech Juraszek.

W Gimnazjum nr 1 odbył się turniej nauczycieli w koszykówce   
o puchar Przewodniczącego NSZZ Solidarność. Jego organizatora-

mi byli nauczyciele 
gimnazjum nr 1: 
Patryc ja  Błasz -
czyńska i Stanisław 
Grabiec. Po bardzo 
zaciętej rywalizacji, 
z grona 8 startu-
jących zespołów 
najlepszą drużyną 
okazali się  nauczy-

cieli Gimnazjum nr 1 w Rybniku w składzie: Justyna Kuśmierek, Pa-
trycja Błaszczyńska, Stanisław Grabiec, Grzegorz Adamczyk, Ksawery 
Fojcik, Bogumił Kocoń oraz Adam Smyczek. W finale G 1 pokonało 
drużynę G 4 34-23. W meczu o 3  miejsce  nauczyciele G2  zwyciężyli 
II LO  24-18. 

Najlepsi w Polsce, na Śląsku i w Rybniku

Mimo kapry-
ś n e j  p o g o d y,  
1 maja odbył się 
już po raz jede-
nasty turniej ko-
szykówki ulicznej 
„Rynek Basket 
2006”. Do roz-
grywek zgłosiły się 
34 drużyny m.in.  
z Krakowa, Katowic, Gliwic, Chorzowa, Rudy Śląskiej i oczywiście z Rybnika. 
Rybnicki turniej zapoczątkował fazę rozgrywek w ramach koszykówki 
ulicznej, dlatego też znalazł tak szerokie zainteresowanie wśród młodzieży. 
Po wspaniałej, sportowej rywalizacji zwyciężyli: Armia Ojca Dyrektora, 
Griin Tiim Nygaz, The Beatles, Po co mi hajs, mam rybki, Ryzykantki, 

3-majowa siatkówka
W ramach obchodów trzeciomajowego święta w Chwałowicach 

rozegrany został turniej siatkówki o puchar przewodniczącego Za-
rządu Rady Dzielnicy Chwałowice. W turnieju uczestniczyły drużyny 
policji z Rybnika–Boguszowice, nauczyciele, pracownicy kop. „Chwa-
łowice” oraz Rada Dzielnicy Chwałowice. Turniej wygrali pracownicy 
kopalni, którzy z 
rąk prezydenta 
Rybnika Adama 
Fudalego i Prze-
wodniczącego 
Zarządu dzielni-
cy Chwałowice 
Andrzeja Wo-
jaczka otrzymali 
puchar oraz na-
grody rzeczowe.     

Rynek Basket
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O puchar Dyrektora 
W hali sportowej MOSiR–u w Rybniku Boruszowicach odbył 

się VII Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar Dyrektora 
MOSiR–u. Wzięło w nim udział 97 zawodników (w tym 4 zawodnicz-
ki) z 17 klubów oraz reprezentanci Czech. W klasyfikacji drużynowej 
zwyciężył RMKS Rybnik z dorobkiem 67 punktów. Druga była Con-

cordia Knurów 61 punktów, 
a trzeci 06 Kleofas Katowi-
ce z dorobkiem 56 punktów.  
W zespole RMKS-u najlepiej 
zaprezentowali się tegoroczni 
brązowi medaliści Mistrzostw 
Polski: Patryk Cichocki poko-
nał bardzo dobrego zawodnika  
z Opawy, a Mateusz Mazik 
wygrał z reprezentantem Czech 
Walterem Richardem. Ponadto 

drugi Cichocki – Marcin pokonał młodzieżowego reprezentanta Polski 
Marcina Lesiaka z Dąbrowy Górniczej. Poza nimi punkty dla Rybnika 
zdobyli: Kamil Marcinkowski, Łukasz Gawliczek, Dawid Niesporek, 
Mateusz Depczyński, Daniel Mentlewicz, Bartosz Enerlich, Grzegorz 
Bernacki, Sebastian Gedyk, Patryk Prętki i Piotr Filipowski.

Szachy przedszkolaków
Miejski Klub Szachowy Rybnik był organizatorem 13. Międzynarodowych 

Mistrzostw Polski Przedszkolaków. W zawodach udział wzięło 46 dziewczynek 
i 111 chłopców z Polski, Czech i Słowacji. Impreza odbywała się na sali sportowej 
MOSiR-u w Rybniku, a zmagania swoich pociech rodzice podglądali z balkonu 
przez lornetki. Poziom turnieju był bardzo wysoki, gdyż w przedszkolach każdego 
województwa prowadzone są już szachowe szkolenia. Zawody były okazją do pro-
mocji miasta: dzieci grały w kolorowych koszulkach z herbem Rybnika, otrzymały 
też medal z herbem gospodarza zawodów.  

Po dwudniowych zmaganiach wśród dziewczyn zwyciężyła Agnieszka Dmochowska  
z Wrocławia. Najlepsza z rybniczanek Martyna Konopacka (P nr 43) zajęła 7. miejsce, Ju-
lia Jabłońska (P nr 2) była 24, a Katarzyna Pokrzywa z P nr 9, aktualna Mistrzyni Rybnika 
Przedszkolaków, sklasyfikowana została na 29 miejscu. Wśród chłopców zwyciężył Tomek 
Lamża, na co dzień mieszkający w Łaziskach, ale reprezentujący barwy MKSz Rybnik.  
Z rodowitych rybniczan najlepiej wypadł Paweł Gramcow z P nr 43, który zajął 9 miejsce. 
11 był aktualny Mistrz Rybnika Przedszkolaków Jakub Kołodziej  z P nr 43.  

Strzelania dynamiczne
W Paruszowcu odbyły się pierwsze Mistrzostwa Polski w strze-

laniu dynamicznym w konkurencji karabinu centralnego zapło-
nu 24 strzały oraz strzelby 
praktycznej. Organizatorem 
dwudniowych zawodów prze-
prowadzonych pod patronatem 
Polskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego był Związek Strze-
lectwa Sportowego z siedzibą 
w Zabrzu. W konkurencji ka-
rabinu zawodnicy oddawali 
strzały do tarcz z 3 odległości: 
75m. 65 m. i 50 m; w strzelbie 
z odległości 25 m., 20 m. i 15 
m. W zawodach wystartowało 
41 zawodników z całej Polski. 
Zwycięzcą w obu konkuren-
cjach został Bogusław Gawęda 
z Tychów, a rybniczanin Marek 
Balon zajął drugie miejsce  
w konkurencji karabinu cen-
tralnego zapłonu. Uroczystego 
otwarcia imprezy dokonał pre-
zydent Adam Fudali 

Jubileuszowe mistrzostwa
W Rybniku odbyły się X Mistrzostwa Polski w szachach szybkich 

pracowników oświaty. Ich organizatorem był Związek Nauczycielstwa 
Polskiego – okręg śląski i oddział w Rybniku oraz Zespół Szkół Ekono-
miczno Usługowych. W obiektach tej szkoły przez 2 dni 35 zawodników 
w tym 5 kobiet walczyło o tytuł Mistrza Polski. Przypadł on Marcinowi 
Kaweckiemu z Pszczyny, który w 9 rundach zdobył 8,5 punktu. Na 
dwóch kolejnych miejscach znaleźli się rybniczanie: Piotr Bobrowski 
– 2 miejsce z dorobkiem 7 punktów i Agnieszka Matras – 3 miejsce  
i 6,5 punktu. W klasyfikacji drużynowej zwyciężył Rybnik przed Łodzią. 
Nagrody otrzymali 
również najstarszy 
zawodnik turnieju 
Marian  Biernat 
oraz najmłodszy 
– Paweł Więcek, 
a  także Lucyna 
Krawcewicz i Elż-
bieta Pyrkosz, któ-
re w turnieju kobiet 
zajęły odpowiednio 
2 i 3 miejsce i Jacek 
Tyrka – trzeci w tur-
nieju mężczyzn.

Rowerzyści na papieskim szlaku
Prawie 300 osób wzięło udział w I Rybnickim Rajdzie Rowero-
wym im. Jana Pawła II. Po mszy świętej odprawionej w bazylice św. 
Antoniego i złożeniu w obecności prezydenta Rybnika wieńca pod 
pomnikiem Ojca Świętego piętnastoosobowe grupy udały się w kie-
runku Stodół. Trasa rajdu wiodła ulicami Wyzwolenia, Różańskiego, 
Marynarską i Żużlową; następnie rowerzyści objechali stawy i kąpielisko 
„Ruda” i trasami rowerowymi dojechali do ul. Podmiejskiej, a potem 
do Stodół. Podążając Trasą Papieską dojechali do boiska w Stodołach, 
gdzie usytuowana była meta rajdu. Złożyli kwiaty pod tablicą pamiąt-
kową w Stodołach Na zakończenie zorganizowano zawody i zabawy 
rowerowe, gry i zabawy dla dzieci i występy artystyczne. Organizatorami 
rajdu byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, PTTK Rybnik oraz 
Rada Dzielnicy Stodoły.

W turnieju nie zabrakło pojedynków kobiecych

 „ognia”

Zwycięska trójka Mistrzostw: od lewej: A.Matras, M.Kawecki, 
P.Bobrowski. 
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Medale szermierzy
Wojciech Sworowski zdobył podwójny złoty medal Ogólnopol-

skiej Olimpiady Młodzieży w szpadzie chłopców. Został zwycięzcą 
turnieju indywidualnego, a wspólnie z Janem Kordasem i Zachariaszem 
Kłoskiem zwyciężył również w turnieju drużynowym. Kilka dni wcześniej 
brązowy medal Mistrzostw Polski seniorek w szabli zdobyła najbardziej 
utytułowana w sekcji 
szermierki RMKS–u 
Izabela Sajewicz. To 
największy od dwudzie-
stu lat sukces rybnickiej 
szermierki. 

Wychowanek UKS–u 
Rapier, działającego w 
Szkole Podstawowej nr 
5 w Rybniku W. Swo-
rowski po 6 wygranych 
walkach pucharowych w 
finale pokonał Andrzeja 
Packa z UKS Krosno 
15:9. W ubiegłym roku 
Sworowski na tej samej imprezie zdobył medal brązowy.

W turnieju drużynowym, w którym wystąpiło 12 zespołów rybniczanie 
pokonali kolejno cztery kluby. Dla kolegów Sworowskiego są to pierwsze 
medale Mistrzostw Polski. 

Zerowy dorobek
Z zerowym dorobkiem żużlowcy RKM 

Rybnik zakończyli I rundę ekstraligowych 
rozgrywek. W 7 rozegranych spotkaniach do-
znali samych porażek, najwyżej przegrywając 
we Wrocławiu 25:65. Najbliżej odniesienia 
zwycięstwa rybniccy żużlowcy byli w spotka-
niu w Tarnowie, gdzie przegrali z aktualnymi 
wciąż mistrzami Polski 42:48. Było to ostatnie 
spotkanie I rundy rozgrywek, a zarazem pierw-
sze, w którym zespół RKM prowadził trener 
żużlowej szkółki Mirosław Korbel. Bowiem 
decyzją Zarządu klubu zawieszony został w 
swoich obowiązkach trener Czesław Czernicki. 
Od meczu w Tarnowie jego obowiązki przejął 
trener M.Korbel.

Spośród startujących w barwach RKM-u 

zawodników jak na razie najlepiej spisuję się 
Martin Smoliński, który w 4 meczach zdobył 
36 punków. Rafał Szombierki w 5 meczach 
zdobył 38 punktów a Renat Gafurov w 6 spo-
tkaniach – 42 punkty. Optymizmem napawają 
starty juniorów, którzy w pierwszym turnieju 
Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw 
Polski na torze w Rybniku odnieśli zasłużone 
zwycięstwo. W pojedynkach ligowych dobrze 
spisuje się najlepszy junior RKM–u Patryk 
Pawlaszczyk, który do tej pory dla rybnickiego 
zespołu zdobył 33 punkty w 26 startach w 7 
spotkaniach. 

Na słabą postawę rybniczan w rozgrywkach 
ligowych zareagował prezydent A. Fudali, który 
w liście otwartym do prezesa RKM Aleksandra 
Szołtyska zaapelował o obniżkę cen biletów 
na rozgrywki żużlowe. W apelu tym czytamy 

m.in. „Rozumiem fakt coraz trudniejszej sytuacji 
finansowej ekstraligowych drużyn żużlowych, 
jednak kierowany przez Pana klub RKM Rybnik 
korzysta ze zmodernizowanego przez miasto 
nowoczesnego stadionu żużlowego, który z po-
wodzeniem może przyjąć na swoim torze zawody 
typu Grand Prix. Co więcej, ostatnie wyniki RKM 
Rybnik nie napawają optymizmem. Jestem jed-
nak głęboko przekonany, że zarówno działaczom 
klubu, jak i zawodnikom, nie brakuje woli walki 
i chęci sportowej rywalizacji służącej poprawie 
sytuacji drużyny w tabeli”.

Apel prezydenta przyniósł oczekiwany 
skutek. Na mecz z Unią Leszno kobiety miały 
wstęp wolny, a na spotkanie z Unia Tarnów (28 
maj) ceny biletów wynoszą: amfiteatr normal-
ny – 15 zł, amfiteatr ulgowy – 10 zł, amfiteatr 
szkolny – 5 zł, trybuna kryta – 35 zł. 

11 medali zdobyli na mistrzo-
stwach Śląska młodzików i kadetów 
oraz w turnieju eliminacyjnym Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży 
juniorów zawodnicy Rybnickiego 
Klubu Taekwon-do ITF, działającego 
z małymi przerwami w naszym mie-
ście od lat 90-tych XX wieku. Multi-
medalistą rybnickiej grupy został junior 
Grzegorz Szałkowski, który zdobywając 
1 złoty i 2 srebrne medale został wybra-
ny najlepszym zawodnikiem turnieju. 
Dwa medale – złoty i srebrny zdobyła 

Gabrysia Szkliniarz. Po jednym medalu 
zdobyli: Wiktor Rogowski – srebro, 
Paweł Olszak – brąz, Jan Kiszka – brąz, 
Sonia Przeździng – brąz, Amadeusz 
Myszka – brąz. 

Rybnicki Klub Taekwon-do zajęcia 
prowadzi w 3 grupach: w gimnazjum 
przy ul.Orzepowickiej, w Szkole Pod-
stawowej nr 28 w Kamieniu i w hali 
sportowej w Rybniku-Boguszowicach.  
Aktualnie w klubie trenuje ok. 80 osób 
w wieku od 7 do 31 lat. 

Rywalizują w województwie
Ze zbliżającym się końcem roku szkolnego dobiega końca ry-

walizacja sportowa uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych na szczeblu województwa śląskiego. Do 
finałów wojewódzkich w koszykówce awansowali uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 15, którzy wygrali organizowane w Rybniku półfinał 
wojewódzki. Udział w turnieju finałowym mają już za sobą koszykarze z 
Gimnazjum nr 1, którzy jednak musieli uznać w nim wyższość swoich 
rywali zajmując w nim 4 miejsce. Do finałów nie udało się awansować 
koszykarkom ze Szkoły Podstawowej nr 34. W półfinale zajęły one 
3 miejsce i odpadły z dalszej rywalizacji. Do rywalizacji na szczeblu 
województwa śląskiego awansowali także piłkarze nożni Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 3 oraz uczniowie Gimnazjum nr 1 startujący w 
dwuboju nowoczesnym (bieg oraz pływanie). 

Koszykarze Gimnazjum nr 1 w finale wojewódzkim zajęli 4 miejsce. 

Medaliści Mistrzostw Polski z kadrą trenerską 
RMKS–u: od lewej: Janusz Taranczewski, Artur Fajkis 
i Krystian Fajkis. 

Grupa „orzepowicka” z trenerem Łukaszem Kubiakiem (pierwszy z pra-
wej strony). Stoją od lewej: Jan Kiszka, Grzegorz Szałkowski, Gabrysia 
Szkliniarz, Amadeusz Myszka, klęczy Sonia Przeździng. 

Medaliści w taekwon–do 
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Hity na maj
Rybnik, ul. So bie skie go 18, tel. 42 38 703

Sponsorom serdecznie dziękujemy!

1000 piłkarzy. Najlepsi piłkarze 
wszechczasów. Grupa wydawnicza 
VEMAG we współpracy z Book 
Hause, 2006

Okazały album zawierający notki 
biograficzne i zdjęcia tysiąca piłkarzy, 
w tym polskich, którzy zapisali się zło-
tymi zgłoskami w długiej historii tej 
najpopularniejszej dyscypliny sportu, 

a przede wszystkim w pamięci kibiców. Obowiązkowa, 
choćby wyrywkowa, lektura przed mistrzostwami świata. 
Kiedyś to byli piłkarze!

Hanna Januszewska, Pyza na polskich dróżkach. 
Nasza Księgarnia 2006.

Kultowa bajka, której pierwsza 
wersja została przez autorkę napi-
sana jeszcze przed wojną. Potem 
realia się zmieniły i Pyza nie mogła 
wędrować do Wilna czy Lwowa, 
powstały więc nowe przygody... Jak 
do nich doszło, dowiadujemy się 
z przedmowy syna autorki Krzysz-
tofa Moszyńskiego. Znany wielu 
pokoleniom wizerunek Pyzy w łowickim pasiaku to 
dzieło Adama Kiliana. Warto wrócić do czytania swoim 
pociechom polskiej klasyki! A wcześniej kupić książkę, 
szczególnie, że zbliża się Dzień Dziecka.

Dzieciaki. Wyd. Moda & Styl. Nr 1 – wiosna 
2006.

Ekskluzywny magazyn dla rodzi-
ców, na którego łamach pojawiać się 
będą tematy trudne i kontrowersyjne 
związane z wychowaniem dzieci, 
o problemach rodziny, statusie 
społecznym dziecka, współczesnej 
edukacji czy opiece zdrowotnej, 
a wszystko to wsparte opiniami 
autorytetów w poszczególnych dzie-

dzinach. Kwartalnik zajmuje się również modą i przed-
miotami codziennego użytku przeznaczonymi dla dzieci, 
rekomendując opiniowane przez specjalistów najlepsze 
produkty.

CD Halina Frąckowiak, Przy-
stanek bez drogowskazu; Garaże 
gwiazd... Agencja Artystyczna 
MTJ 2006.

Nowa płyta znanej kilku pokole-
niom piosenkarki. Krążek ma być 
...wyrazem wewnętrznej prawdy, osobistą wypowiedzią 
określającą miejsce, w którym jestem. Znalazły się na nim 
utwory różnych kompozytorów  i autorów,  ale wszystko 
zaczęło się od fascynacji utworem Józefa Skrzeka, do 
którego wykonawczyni wybrała słowa z Księgi Psalmów, 
a samą piosenkę „Wołanie moje” zadedykowała Janowi 
Pawłowi II. Dziękując wszystkim współpracownikom, 
artystka wyznała, że praca nad płytą bardzo wzbogaciła 
ją wewnętrznie; miejmy nadzieje, że jej słuchanie wzbo-
gaci słuchaczy...

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 26 czerwca br. 

Nagroda za rozwiązanie krzyżów-
ki dwa bony towarowe wartości 
50 zł każ dy ufndowane przez 
Klub Międzynarodowej Prasy 

i Książki

Krzyżówka

Rozwiązanie Konkursu Świątecznego
A oto prawidłowe hasło: Nasze kroszonki

Tydzień w hotelu dla 2 osób (termin do uzgodnienia)
 Jarosław Tarnowski z Rybnika

gitara wartości do 300 zł (model do wyboru) 
+ wycieczka dla 2 osób kajakiem

Renata Kubera z Rybnika
Encyklopedia Szkolna, Wyd. „Europa” 

+ wycieczka dla 2 osób rowerem wodnym
Ryszard Hoszycki z Rybnika

Bon podarunkowy wartości 250 zł
Urszula Brzezinka z Rybnika

Carrantuohill

Nominowana do tegorocznej nagrody 
Fryderyków folkowa grupa

płyty Session Natural Irish Jazz, płyta VHS „Odkryj zieloną wyspę” 
i gadżety + wycieczka dla 2 osób statkiem

Alina Wilkoń z Rybnika

Śląskie 
Centrum 
Implantologii 
Stomatologicznej

usługa wybielenia zębów wartości 1200 zł
Elżbieta Skibińska z Rybnika

ul. 3 Maja 7, 44–200 Rybnik, tel. 032/42 38 800

ul. Wodzisławska 56
www.rondomusic.pl

Nagrody otrzymują:

Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji!
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 ...dzielnicowego ...rewirowego
Poznaj swojego...

S t a r s z y  p o -
s t e r u n k o w y 
Tomasz Ziegler  
– dzielnicowy w 
Niedobczycach 
– do policji wstą-
pił po ukończeniu 
rybnickiego Tech-
nikum Górniczego 
w 1995 r. Najpierw 
odbył szkolenie w 
Brzegu, a następ-
nie związany był 
z posterunkami 
w Świerklanach, 
Boguszowicach i 
Nowinach. Poza 
wypełnianiem zadań policyjnych, z sukcesem re-
prezentuje rybnicką komendę w zawodach w piłce 
siatkowej oraz w zawodach narciarskich. 

Pomimo krótkiego jeszcze stażu w dzielnicy, 
T. Ziegler zapewnia że „swój” teren zna bardzo 
dobrze, z wcześniejszych patroli czy interwencji. 
Ma też swoje zdanie na temat przyczyn najczę-
ściej występujących przestępstw i wykroczeń 
w jego rewirze. — To przede wszystkim bardzo 
duże bezrobocie wśród mieszkańców tej części 
Rybnika. Do najczęstszych przypadków łama-
nia prawa, można zaliczyć kradzieże, zwłaszcza 
„złomu” oraz rozboje. Dzielnicowy liczy na 
współpracę z okolicznymi szkołami i Radą 
Dzielnicy, ale przede wszystkim na bliski kontakt 
z mieszkańcami. — Wiem, że jest tam wiele osób, któ-
re działają społecznie i na nich także można polegać 
— powiedział. Obszar pod opieką dzielnicowego 
T. Zieglera liczy około 8,5 tys. mieszkańców. 

Obszar działania dzielnicowego st. post. 
T. Zieglera obejmuje ulice: Wodzisławska, Het-
mańska (lewa strona od ulicy Wodzisławskiej), 
Kadłubka, Słowiańska, Warneńczyka, Orkana, 
Olszycka, Jabłoniowa, Adamskiego, Górnośląska 
(lewa strona od ulicy Wodzisławskiej do przejazdu 
kolejowego), Rymera, Modrzewiowa, Akacjowa, 
Obrońców Pokoju, Weroniki, Lotników, Barbary, 
Andersa, Barbórki, Paderewskiego, Związkowa, 
Górniczego Stanu, Sztygarska, Szybowa, Karlika, 
Pokładowa, Wiertnicza, Odległa, Konarskiego, 
Puszkina, Woronicza, Zamojskiego, Worcella, 
Żwirowa.

Kontakt: 42 11 020, tel. alarmowy 997.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 49

W czasie spotkań mieszkańców z władzami miasta w ramach zakończonego cy-
klu zebrań sprawozdawczych rad dzielnic, działalność Straży Miejskiej  należała 
do szczególnie często podejmowanych tematów, budząc przy tym sporo emocji. 

Mieszkańcy chcieliby funkcjonariuszy z charakterystyczną szachownicą na czapkach 
widywać częściej, chcieliby też, by odpowiadający za ich dzielnicę strażnicy nie byli 
anonimowi. 

Na życzenie mieszkańców przybliżamy zatem sylwetki pięciu funkcjonariuszy odpo-
wiedzialnych za pięć rewirów, na jakie podzielono miasto. 

Dziś pozostali trzej rewirowi.
Mł. inspektor Wojciech Piontek (na zdj. z lewej) jest odpowiedzialny za dzielnicę 

Śródmieście.
Mł. Strażnik Tomasz Rozmiarek (na zdj. w środku) ma pod swoją pieczą dzielnice 

Popielów, Niedobczyce, Niewiadom, Smolna, Zamysłów, Meksyk. 
Strażnikowi Romanowi Krępuszewskiemu (na zdj. z prawej) przypadają rewiry: 

Rybnik–Północ, Piaski, Paruszowiec, Wielopole, Rybnicka Kuźnia, Grabownia, 
Golejów, Ochojec i Kamień.

Rewirowi mają do dyspozycji innych strażników, a także środki transportowe. Wyjeżdżają naj-
częściej na wezwanie mieszkańców lub akcje kontrolne przeprowadzane w całym mieście.

Do najczęściej podejmowanych działań w dzielnicach należą kontrole:
• posesji pod kątem posiadania umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych, kubłów, 

numerów porządkowych posesji
• dzielnic pod kątem opłacania podatku od psa i świadectwa szczepienia oraz zacho-

wania ostrożności przy wyprowadzaniu psa i w przypadku zanieczyszczenia przez 
niego terenu

• koncesji na sprzedaż alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych oraz  miejsc 
publicznych, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu

• handlu na targowiskach
• prawidłowości parkowania pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem miejsc parkin-

gowych dla osób niepełnosprawnych
• oznakowania ulic i parkingów osiedlowych, a także:
• lokalizacja dzikich wysypisk śmieci i działania dla ich usunięcia
• reagowanie na umieszczanie reklam i plakatów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Kontakt: tel. 032 – 42 27 254; w sprawach b. pilnych tel. alarmowy 986.

Miejski Program Informacyjny 
Godziny emisji: wtorek i piątek o 17.30 (powtórki co godzinę od 18.30 do 23.30 oraz w niedzielę od godz. 9.00 do 14.00). 

Audycja dociera do rybniczan za pośrednictwem Śląskiej Telewizji Kablowej na kanale S-6. 

Program oglądać można również na stronie www.rybnik.pl 
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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

Kalendarz Imprez MiejskichKalendarz Imprez Miejskich
czerwiec 2006

Kultura
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

1. czerwiec
„Rybnik nasze miasto”„Cechy rzemieśl-

nicze w miastach Górnego Śląska do 
1939 r.” „Wyrobisko górnicze”

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18

Wystawy stałe. 
Szczegóły: www.muzeum.rybnik.pl

2. czerwiec „Lira 2006”
DK Niedobczyce 

tel. 43 31 065
DK Niedobczyce

ul. Barbary 23
Wystawa jubileuszowa.

3. czerwiec
Wystawa malarstwa 

Michała Borowskiego
Filia nr 6 PiMBP 

tel. 42 49 409
Filia nr 6 

ul. Reymonta 69
Szczegóły u organizatora.

4. do 04.06.
„Znaczki pocztowe, stemple i materiały 
propagandowe z okresu plebiscytu na 

Górnym Śląsku”

Muzeum w Rybniku
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku
ul. Rynek 18

Wystawa materiałów filatelistycznych i archiwalnych 
pochodzących z kolekcji Gerarda Torza z Kolonii. 

Szczegóły: www.muzeum.rybnik.pl

5. do 10.06.
Wystawa „Janina Podlodowska – poetka 

i nauczycielka” (1909-1992)
PiMBP tel. 42 23 541

Hol I piętro PiMBP 
ul. Szafranka 7

Szczegóły: www.biblioteka.rybnik.pl

6. do 17.06. Wystawa „Legendy europejskie”
ZSP nr 2, PiMBP 

tel. 42 23 541
Galeria PiMBP
ul. Szafranka 7

Prace plastyczne uczniów z Włoch, Słowacji, Rumunii, Buł-
garii, Turcji i Polski. Szczegóły: www.biblioteka.rybnik.pl

7.
01.06. 

godz. 17.00
Dzień Dziecka z Klubem Energetyka

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Widowiska estradowe: „W krainie zabawy”, „Zulu 
Gula” z udziałem Tadeusza Rosa. Wstęp wolny. 

Szczegóły: www.fundacja.rybnik.pl

8. 01-02.06.
„Fascynacje Rybnik 2006” 

plener malarski
Rybnickie Centrum Kultury

tel. 42 22 132
Rynek

Temat pleneru: „Miasto w barwach tęczy”. 
Regulamin i szczegóły: www.kultura.rybnik.pl

9. 01-02.06. „Dzień Dziecka”
DK Niewiadom 

tel. 42 13 755
DK Niewiadom

ul. Mościckiego 15

01.06.: godz. 9.30  Teatr „Złota Rybka”- cena 2zł; 
16.00-20.00 festyn dla dzieci - konkursy i zabawy oraz 

występy dziecięcych zespołów tanecznych. 
02.06.: 16.00-18.00 rajd rowerowy z posiłkiem.

10. 02.06. V Festiwal Teatru Angielskiego ZSP nr 1 tel. 739 42 39
DK Boguszowice 

Plac Pokoju 1
Szczegóły u organizatora i na plakatach.

11.
02.06. 

godz. 10.00
„Cały Rybnik czyta dzieciom” PiMBP tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci 
PiMBP

ul. Szafranka 7

Bajki o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. 
Szczegóły: www.biblioteka.rybnik.pl

12.
02.06. 

godz. 12.00
Występ Małego Teatru Tańca TZR dla 

dzieci z okazji Dnia Dziecka
Klub „Harcówka” 

tel. 42 22 544
Klub „Harcówka”

ul. Zakątek 19
Wstęp wolny.

13.
02.06. 

godz. 15.00
Dzień Dziecka w Harcówce

Klub „Harcówka” 
tel. 42 22 544

Klub „Harcówka”
ul. Zakątek 19

W programie zabawy, gry, konkursy i niespodzianki 
dla dzieci do lat 12. Szczegóły na afiszach. 

Wstęp wolny.

14.
02.06.

godz. 17.00
Zakończenie Akademii Dziennikarskiej

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Szczegóły: www.fundacja.rybnik.pl

15.
02.06. 

godz. 19.00
Larmo j.w. j.w.

Wystąpią: Grzegorz Halama, Kabaret SZUM; 
wstęp: 13.00 zł. Szczegóły: www.larmo.art.pl

16. 03.06. Lednica 2006
DAR i Parafia św. Jadwigi 
zgłoszenia: tel. 43 29 784

Lednica
Koszt 60 zł, szczegóły: www.lednica2000.pl 

oraz www.dar.rybnik.net.pl

17.
03.06. 

godz. 10.00
„Capoeira – sposób na życie”

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Tradycja i Tolerancja – różnorodność kultur pozaeuro-
pejskich i ich powiązania z Europą – Afryka, Brazylia, 

Indianie.
Szczegóły: na afiszach, www.fundacja.rybnik.pl

wewnątrz numeru „GR”

18.
03.06. 

godz. 15.00
Festyn z okazji „Dnia Dziecka”

DK Niedobczyce
 tel. 43 31 065

Park im. H. Czempiela 
w Niedobczycach

W programie gry, konkursy, zabawy dla najmłod-
szych, program w wykonaniu zespołów dziecięcych.

19.
03.06. 

godz. 15.00
Festyn „Dla małych i dużych”

DK Chwałowice 
tel. 42 16 222

Współ.: RD Chwałowice,  
placówki oświatowe

Park 
przy DK Chwałowice

W programie Anna Stronczek – Ślązaczka Roku; 
mali laureaci Konkursu Gawędziarzy, 

„Hajer Kapela” ; zabawa taneczna – prowadzenie 
DJ Ghandi. Szczegóły: www.dkchwalowice.pl

20.
03.06. godz. 
19.00-21.00

Akademickie czuwanie modlitewne 
przed Zesłaniem Ducha Świętego

Duszpasterstwo Akademic-
kie Rybnik  tel. 42 25 363

Kościółek Akademicki 
ul. Gliwicka

Szczegóły: www.dar.rybnik.net.pl

21.
04.06. godz. 
15.45-20.45

Dzień Dziecka „Dorośli – Dzieciom”
RCK, DK Chwałowice, 
CM „Muzyka i Ruch”, 

Szpital Wojewódzki nr 3
Rynek

Szczegóły wewnątrz numeru 
oraz na stronie www.kultura.rybnik.pl

22. 04.06. Dzień Dziecka
 Rada Dzielnicy Boguszowi-
ce Osiedle, DK Boguszowice 

tel. 888253025 (J. Kruk)

Park osiedlowy przy 
ul. Bogusławskiego

Gry i zabawy dla dzieci; 
od godz. 17.00 zespół Przygoda.

23.
04.06. 

godz. 17.00

Koncert finałowy XXIV Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej 

im. Tadeusza Paprotnego

DK Chwałowice 
tel. 42 16 222

Rynek Szczególy :  www.dkchwalowice.pl

24.
06.06. 

godz. 11.00
Zakończenie Warsztatów Świadomości 

Ekologicznej oraz „Życie Miasta”
Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska
Wykład Romana Kalinki,

szczegóły: www.fundacja.rybnik.pl

25.
06.06. 

godz. 18.00
Andrzej Piecha – malarstwo

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Wernisaż, wstęp wolny. 
Szczegóły: www.fundacja.rybnik.pl
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26.
07.06.

 godz. 11.00
DWA TEATRY

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

W programie: „Królowa Śniegu”-Teatr Ruchu 
DOMINO MDK Rybnik; „Dziewczynka z zapałkami”

-Zespół Taneczny Kaprys Fundacji ER.

27.
07.06. 

godz. 18.00
„Poukładać niewidzialne, 
czyli rzecz o rytuałach”

Duszpasterstwo Akademic-
kie Rybnik, tel. 42 25 363

Centrum DA
ul. Brudnioka 5

Otwarty Wykład Akademicki – poprowadzi: ks. dr 
Grzegorz Wita. Szczegóły: www.dar.rybnik.net.pl

28.
08.06. 

godz. 10.00
„Zabawa z piosenką”

DK Boguszowice
tel. 42 52 016

DK Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Konkurs Piosenki Dziecięcej,
Karta zgłoszenia (zgłoszenia do 06.06.) i szczegóły 

imprezy u organizatora i na plakatach.

29.
08.06. 

godz. 10.00
Podsumowanie konkursu gazetek 
placówek szkolnictwa specjalnego

PiMBP tel. 42 23 541
PiMBP

ul. Szafranka 7
Sala wykładowa. Szczegóły: www.biblioteka.rybnik.pl

30.
08.06. 

godz. 16.00
Promocja książki Małgorzaty Król 

„Zanim zakwitną kasztany”
PiMBP tel. 42 23 541

Czytelnia PiMBP
ul. Szafranka 7

Spotkanie poprowadzi Janusz Majewski. Szczegóły: 
www.biblioteka.rybnik.pl

31.
08.06.

 godz. 18.00
„Estrada młodych solistów”

RCK tel. 42 22 132, 
PSM I i II stopnia 

w Rybniku

Sala koncertowa 
PSM I i II stopnia
ul. Powstańców Śl.

Koncert w wykonaniu uczniów – laureatów konkur-
sów instrumentalnych z towarzyszeniem Filharmonii 

Rybnickiej. Cena biletu 10 zł. 
Szczegóły: www.kultura.rybnik.pl

32.
08.06. 

godz. 18.00
„Disney w  naszych sercach”

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Widowisko taneczne w wykonaniu zespołu Kaprys 
Fundacji Elektrowni Rybnik. Wstęp wolny.

33.
09.06.

 godz. 8.00
Akcja honorowego krwiodawstwa

RCKiK w Raciborzu, DK 
Boguszowice tel. 42 52 016

Sala baletowa DK Bo-
guszowice

Szczegóły u organizatora.

34.
09.06. 

godz. 17.00
Koncert „Dzieci Rodzicom”

Młodzieżowy Dom Kultury
 tel. 42 24 088

DK Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

Prezentacja dorobku artystycznego wychowanków 
MDK. Wstęp 2 zł.

35.
09.06. 

godz. 18.00
Maciej Kozakiewicz – Księga zdarzeń

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Wernisaż. Wstęp wolny. 
Szczegóły: www.fundacja.rybnik.pl

36.
09.06. 

godz. 18.00
„O dzieciach”

Duszpasterstwo Akademic-
kie Rybnik  tel. 42 25 363

Centrum DA
ul. Brudnioka 5

Szczegóły: www.dar.rybnik.net.pl

37. 09-16.06. Insomnia Art Festiwal
DK Chwałowice 

tel. 42 16 222
DK Chwałowice oraz 

rybnickie kluby
Szczegóły: www.insomnia.darknation.pl

38. 09-10.06. „III Święto Pary”

S. Z. K. „Ignacy”, 
Stowarzyszenie Miłośników 

Ziemi Tarnogórskiej, 
Rada Dzielnicy Niewiadom, 

Dom Kultury Niewiadom

DK Niewiadom, park 
„Pod Lipami”

9.06- konferencja „Nowe życie maszyn parowych” 
wernisaż wystawy, biesiada z kabaretem „To nie my” 
w DNA. 10.06- wyjazd do Zabytkowej Kopalni Rud 

Srebrnonośnych w Tarnowskich Górach i festyn. 
Szczegóły: S.Z.K. „Ignacy”- tel. 4331072.

39. 10.06.-10.07. „Kwiaty”
OPP „Przygoda”, PiMBP

tel. 42 23 541
Hol parter PiMBP 

ul. Szafranka 7
Wystawa pokonkursowa.

40.
10-11.06. od 
godz. 16.00

Festyn Dzielnicowy
 Rada Dzielnicy Boguszowi-
ce Osiedle, DK Boguszowice 

tel. 888253025 (J. Kruk)

Park osiedlowy przy 
ul. Bogusławskiego

Szczegóły na plakatach.

41.
10.06. 

godz. 10.00
Festyn Średniowieczny

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

W programie: prezentacje drużyn, prezentacje wo-
jowników, turniej łuczniczy, turniej bojowy, musztra, 
kręgi zdrady i honoru, gry i zabawy plebejskie, zaba-

wy dla dzieci, Bitwa Epok. Wstęp wolny. 
Szczegóły: www.fundacja.rybnik.pl

42.
10.06. 

godz. 17.30
Cinema Off

DK Chwałowice tel. 42 16 
222

DK Chwałowice
ul. 1 Maja 95

Szczególy: www.kfn.strona.pl

43.
10.06. 

godz. 18.00
Spektakl „Rondo” B. Schaeffera

DK Boguszowice tel. 42 
52 016

Sala kinowa DK Bo-
guszowice ul. Plac 

Pokoju 1

Spektakl w wykonaniu Teatru „Godzina Później” z 
DK Boguszowice w reżyserii Izabeli Karwot. 

Szczegóły u organizatora i na plakatach.

44.
11.06. 

godz. 10.00
VIDEO ART

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Prezentacje filmowe. Szczegóły na afiszach i www.
fundacja.rybnik.pl. Wstęp wolny.

45. od 13.06.
„100 lat Kościoła p.w.  św. Antoniego 

Padewskiego w Rybniku”
Muzeum w Rybniku

tel. 42 21 423
Muzeum w Rybniku

ul. Rynek 18
Wystawa zorganizowana z okazji 100-lecia świątyni. 

Szczegóły: www.muzeum.rybnik.pl

46.
13.06. 

godz. 16.00
Dzień Matki i Ojca

SP Nr 22 tel. 42 29 950 DK Niedobczyce
ul. Barbary 23

Szczegóły u organizatora.

47.
13.06. 

godz. 18.00
Koncert dla Rodziców

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Wystąpią uczniowie Centrum Edukacji Muzycznej 
Klubu Energetyka, Kwartet Bramy Morawskiej wraz  

z solistami Violetta Białk, Anita Maszczyk. Wstęp 
wolny. Szczegóły: www.fundacja.rybnik.pl

48. 14.06.-30.09. Wystawa: Jan Kasprowicz (1860-1926) PiMBP tel. 42 23 541
Hol I piętro PiMBP

ul. Szafranka 7
Szczegóły: www.biblioteka.rybnik.pl

49.
15.06. godz. 
15.00-21.00

„Festyn Szkolny”
RR, RP, Rada Dzielnicy 

Smolna tel. 755 75 45
SP nr 2 

ul. Wodzisławska 46
Szczegóły na plakatach.

50. 16.06. 
godz. 18.00

DWA TEATRY
Fundacja Elektrowni Rybnik

tel. 739 18 98
Klub Energetyka

ul. Podmiejska

W programie: „Duży zielony problem” Młodzieżowa 
Grupa Teatralna RAZEM, „Maleńkie sztuki dla 

bałaganu” Teatr Z Nazwą;  I Wystawa Twórców Po-
szukujących. Wstęp wolny. 

Szczegóły: www.fundacja.rybnik.pl

51.
16.06. 

godz. 18.00
Akademickie Koło Filmowe

Duszpasterstwo Akademic-
kie Rybnik  tel. 42 25 363

Centrum DA 
ul. Brudnioka 5

Szczegóły: www.dar.rybnik.net.pl

52.
17.06. 

godz. 10.00
„PowWow sympatycznie”

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Dzień Kultury Indian Ameryki Północnej. 
Szczegóły na afiszach oraz www.fundacja.rybnik.pl.

Wstęp wolny.
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BIURO GEODEZJI I WYCENY NIERUCHOMOŚCI
mgr inż. Szymon Besuch
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
GEODETA UPRAWNIONY

Biuro: Rybnik, ul. Kościuszki 19/6
tel. 032 742 71 78, kom. 0502 03 19 19

wykonujemy:

usługi  geodezyjne

wyceny nieruchomości

RYBNIK, ul. Długosza 7

tel. 032 423 80 95
gsm 0505 145 311

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

F.H.U.
„GÓRECKI BIS”

• TŁUMIKI • KATALIZATORY
• HAKI HOLOWNICZE • AMORTYZATORY
• KLOCKI HAMULCOWE • FILTRY
• OLEJE • WYMIANY OLEJU
• KOMPLEKSOWE NAPRAWY BLACHARSKIE
• CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE
• NAPRAWY BEZGOTÓWKOWE

53.
17.06. godz. 
14.00-22.00

Spotkanie mieszkańców dzielnicy 
Maroko–Nowiny pod hasłem 

„Tu żyję, tu mieszkam”

RD Maroko–Nowiny, 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Dzielnicy Maroko–Nowiny 
tel. 42 24 088

Boiska przy ZSP nr 3 
ul. Orzepowicka

Impreza środowiskowa pod patronatem Prezydenta 
Miasta Rybnika. Gwiazdą wieczoru będzie Kwartet 

„Rampa”. Szczegóły na plakacie.

54.
17.06. 

godz. 16.00
Radosne Zakończenie 
Roku Akademickiego

Duszpasterstwo Akademickie  
Rybnik  tel. 42 25 363

Ośrodek rekreacyjny  
w Stodołach

Szczegóły: www.dar.rybnik.net.pl

55. 18.06.
„Wesoła wdówka” 

– operetka w III aktach
DK Niewiadom

tel. 42 13 755
Teatr Muzyczny Gliwice

Wyjazd na operetkę cena: 42 zł - bilet normalny, 
37 zł - bilet ulgowy (emeryci, renciści, młodzież). 

Zapisy i płatność do 9.06. w DK.

56. 19-24.06. Egzaminy Delf i Dalf
Alliance Française 

tel. 42 24 097
PiMBP ul. Szafranka 7 Szczegóły: www.af.rybnik.pl

57. 22.06.-31.07. „Inny świat” PiMBP tel. 42 23 541
Galeria PiMBP
ul. Szafranka 7

Obrazy ze słomy wykonane przez Tadeusza Ciurabę. 
Marek Haligowski śpiewa poezję Janiny Kulmowej. 

Wernisaż 22.06. godz. 17.00.

58.
22.06. 

godz. 15.30
Uroczyste zakończenie zajęć w kółkach

Klub „Harcówka” 
tel. 42 22 544

Klub „Harcówka”
ul. Zakątek 19

Rozdanie dyplomów, wręczenie nagród 
wyróżniającym się członkom zespołu.

59.
23.06. 

godz. 18.00
Gala Literacka

DK Chwałowice 
tel. 42 16 222

DK Chwałowice
ul. 1 Maja 95

Ogłoszenie wyników II Ponadregionalnego 
Przeglądu Literackiego Młodzieży Ponadgimnazjalnej. 

Szczegóły: www.dkchwalowice.pl

60.
24.06. 

godz. 14.00
Powitanie wakacji

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Konkursy, gry i zabawy z nagrodami; widowiska 
estradowe: „Kolorowy Świat Fantazji”, „Szczudlarze, 

klauni, maskotki”. Wstęp wolny.

61. 29.06.-02.07.
XV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr 

Dętych „Złota Lira Rybnik 2006”
DK Niedobczyce 

tel. 43 31 065
Rynek, 

Park w Niedobczycach
Szczegóły wewnątrz numeru.

62. 30.06.
Wystawa plastyczna 

pt. ”Zabawy plastyczne”
DK Niewiadom 

tel. 42 13 755
DK Niewiadom

ul. Mościckiego 15
Wakacyjna wystawa prac dzieci kółka plastycznego 

„Krechy” z DK Niewiadom.

Sport i turystyka
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

63. 03.06. Mecz piłki nożnej
KS ”Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)

Boisko przy
ul. Sportowej

Godz. 10.00 trampkarze starsi: KS „Polonia” 
Niewiadom – LKS „Hadex” Szeroka. Wstęp wolny.

64. 03.06. Mecz piłki nożnej
KS ”Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)

Boisko przy
ul. Sportowej

Godz. 15.00: juniorzy, wstęp wolny; godz. 17.00 
seniorzy; wstęp 3 zł (dzieci, młodzież szkolna, 

kobiety  wstęp bezpłatny) KS „Polonia” Niewiadom 
– LKS „Olza” Godów.

65.
07.06. 

godz. 9.00
Finał II Edycji Międzygimnazjalnej Ligi 

Pływackiej MOSIR CUP 2005/2006
MOSiR tel. 42 27 839 

(Barbara Kalisz Gaweł)
Pływalnia Kryta 

ul. Powstańców 40
Szczegóły: www.mosir.rybnik.pl

66. 10.06. Mecz piłki nożnej
KS ”Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)

Boisko przy
ul. Sportowej

Godz. 10.00 trampkarze starsi: KS „Polonia” 
Niewiadom – LKS „Forteca” Świerklany. Wstęp wolny.

67.
11.06. 

godz. 11.00
Turniej Tenisa Ziemnego dla Młodzieży

Fundacja Elektrowni Rybnik
tel. 739 18 98

Klub Energetyka
ul. Podmiejska

Kategorie wiekowe: I do 10 lat, II  11-13 lat, III 14-16 
lat. Prowadzenie Tadeusz Murawski, tel. 889519024, 

wstęp wolny.

68.
11.06. 

godz. 14.00
Drużynowe Mistrzostwa Polski 

w speedrowerze – Grupa „Południe”
SPR „Rybnicka Kuźnia”, 
tel. 42 35 775 (R. Furtak)

Tor speedrowerowy przy 
ul. Św. Maksymiliana

Mecz: SPR „Rybnicka Kuźnia” Rybnik – SFC 
„Lwy-Grada” Częstochowa.

69. 15.06. Mecz piłki nożnej
KS ”Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)

Boisko przy
ul. Sportowej

Godz. 15.00: juniorzy, wstęp wolny; godz. 17.00 se-
niorzy; wstęp 3 zł (dzieci, młodzież szkolna, kobiety  

wstęp bezpłatny) KS „Polonia” Niewiadom 
– LKS Łuków.

70.
15.06. 

godz. 14.30
Indywidualne Mistrzostwa Śląska 

Kadetów w speedrowerze
SPR „Rybnicka Kuźnia”,
 tel. 42 35 775 (R. Furtak)

Tor speedrowerowy przy 
ul. Św. Maksymiliana

Wystąpią zawodnicy z Mikołowa, Świętochłowic 
i Rybnika.

71.
15.06.

 godz. 16.00
Indywidualny Puchar Rybnika 

w speedrowerze
SPR „Rybnicka Kuźnia”, 
tel. 42 35 775 (R. Furtak)

Tor speedrowerowy przy 
ul. Św. Maksymiliana

Zawody mają formułę otwartą.

72. 24.06. 
„Grand Prix Rybnika 

w Szachach Szybkich P-15’ 2006”

Śląski Klub Sportowy Nie-
słyszących tel. 456 89 25

(A. Kubin)

Świetlica Stowarzyszeń
ul. Kościuszki 17

Zapisy na 30 min. przed zawodami; 
wpisowe 5 zł od uczestnika.

73.
24.06. 

godz. 10.00
Turniej skata

KS ”Polonia” Niewiadom
tel. 739 15 92 (Cz. Wajner)

Bar „Alibi” 
ul. Frontowa 5

V Grand Prix „Auto-Moto”.
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Gabinet Endokrynologiczny Franciszek Mazur

choroby tarczycy (USG, biopsja tarczycy), osteoporoza, zaburzenia hormonalne

SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

RYBNIK, NA GÓRZE 8, PON. 18-19, SOB. 11-12
ŻORY / RYNEK, KOŚCIUSZKI 1A, ŚR. 18-19

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1, ŚR. OD 16

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy

tel.\fax 032 423 53-23, 0502 692 063 • Rybnik, ul. Kościuszki 19/6

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

TELBUD Sp. z o.o.

P E Ł N Y  A S O R T Y M E N T :
• odzieży roboczej i ochronnej • chemii gospodarczej 

• sprzętu ogrodniczego • CENTRUM ARTYKUŁÓW BHP
OBUWIE: skórzane, gumowe, robocze, sportowe

- sprzedajemy w cenach producenta
OFERUJEMY: art. ozdobne, świece, serwetki, itp.

Szyjemy na zamówienie oraz wykonujemy napisy firmowe.

44-203 Rybnik, ul. K. Miarki 9A
tel./fax 032 42 257 13, tel. 032 42 230 82

e-mail: pwtelbud@neostrada.pl 18 Lat

• GWOŹDZIE, ŚRUBY, KOŁKI
• SIATKI TECHNICZNE I OGRODZENIOWE
• KÓŁKA I ZESTAWY KOŁOWE
• ZAMKI, ZASUWY, ZAWIASY
• WIERTŁA, NARZĘDZIA RĘCZNE I OGRODNICZE

P R O M O C J A !
ŁĄCZNIKI BUDOWLANE
WKRĘTY DO PŁYT GIPS.
S I A T K A  R A B I T Z A

DIAGNOZOWANIE i LECZENIE ZESPOŁÓW 
BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA metodą McKenziego

Rybnik, ul. Piasta 21, tel. 032 42 26 231, 0507 179 140 

ZAKŁAD REHABILITACJI „RE LAX”
mgr rehabilitacji ruchowej

Adam Zostawa

Śląskie Centrum Muzyczne 
Muzyka i Ruch

Zaprasza na zajęcia już od 10 zł miesięcznie

NABÓR NON-STOP BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE

Rybnik, ul. Hibnera 41, tel. 032/422 44 34, 0693 55 49 30, 0601 83 78 15
www.republika.pl/centrummuzyczne

NAUKA GRY NA RÓŻNYCH INSTRUMENTACH

DZIECIĘCE STUDIO WOKALNO-TANECZNE 3-8 LAT

4 GŁOSOWY CHÓR KOŚCIELNY „CANTATE DEO” 
w czwartek od 19:00

PROFESJONALNE STUDIO WOKALNE: 
śpiew solowy klasyczny i estradowy (emisja głosu, dykcja, 
solfeż, choreografia, praca nad repertuarem wykonawczym)

TANIEC DYSKOTEKOWY JUŻ OD 5 LAT
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Policja 997 42 95 200
Straż Pożarna 998 42 22 277, 42 22 645
Pogotowie Ratunkowe 999 42 23 666
Straż Miejska 986 42 27 254
Miejsko–Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kry zy so we go 42 21 000, 42 22 277
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112
Pogotowie zimowe 43 29 560, 43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 30 30 991
Pogotowie gazowe 992 42 23 419, 42 25 565, 42 23 493
Pogotowie ciepłownicze 993 42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 994 42 23 681
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 42 26 599
Pomoc Drogowa 9631 42 24 400, 42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

DRUK:
Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEŃ: 

tel. 423 80 88, tel./fax 423 80 90
od 9.00 do 16.00

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:
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 Konsumentów 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 Alkoholowych

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, tel. 42 21 087

(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

e-mail: rybnik@infomax.katowice.pl

Ważne adresy i telefony:

Wydawnictwo „Triada”
biuro i drukarnia:

42-501 Będzin, ul. Sielecka 63
te./fax 032 368 84 62, 032 368 84 51
wydawnictwotriada@neostrada.pl

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wiesława Różańska (redaktor naczelna); 
Sabina Horzela–Piskula (dziennikarz)
Edyta Szymaszek–Górczyńska (redaktor techniczna)
Wydawca: Rybnickie Centrum Kultury

Zastrzegamy sobie prawo skracania tek stów i zmiany ty tu łów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie od po wia da.
Teksty niezamawiane przyjmujemy wyłącz nie na nośnikach elektronicznych.

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel./fax 42 28 825, 42 60 070, 
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
DZIAŁ USŁUG POGRZEBOWYCH

Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury w czwar tek 16.00–17.00, ul. Kościuszki 17 (I piętro, p. 122), 

tel. 032/42 37 268 (czynny w cza sie dyżurów).
 W trakcie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dziel ni co wym

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.

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro Poselskie posłów Bolesława Piechy, tel. 032/42 28 453

Grzegorza Janika, tel. 032/42 22 909 i Michała Wójcika, tel. 032/42 31 326
ul. Sobieskiego 1. Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste.
Bezpłatne porady prawne we wtorki 16.30-18.30, środy 16.00-18.00 i czwartki 15.00–17.00

Rybnicka Inicjatywa Obywatelska 
Dyżury radnych w każdą środę 17.00–19.00 w siedzibie Cechu Rzemiosł 

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, ul. Wysoka („Okrąglak”).

Sojusz Lewicy De mo kra tycz nej
Dyżury radnych w każdy czwar tek 16.00–18.00 w miejsko–powiatowym 

biurze SLD, tel. 032/42 27 914, Plac Wolności 7/12

Socjaldemokracja Polska
Radny Kazimierz Zięba zaprasza w każdy poniedziałek i czwartek 

14.00–17.00 do biura SdPl, ul. Sa int Vallier 4.

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro senatorskie Antoniego Motyczki

ul. 3 Maja 11, tel. 032 42 31 337, 0512 078 425 
czynne pon. 11.00-18.00, śr. 8.00-15.00, wt., czw., pt. 9.00-16.00.
Biuro poselskie Henryka Siedlaczka czynne w środy 15.00-18.00
Biuro poselskie Eugeniusza Wycisło czynne w piątki 15.30-17.00

Bezpłatne porady prawne w każdy wtorek – prosimy o wcześniejsze zapisy – 032 42 31 337

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych 
Dyżury radnych we wszystkie dni robocze 11.00–14.00 w Biurze Rady UM, 

ul. Chrobrego 2

Ruch Autonomii Śląska
Dyżury: wtorek, środa 9.00 – 13.00 i w czwartek 13.00 – 17.00, 

Plac Wolności 7, tel./fax 032/42 37 822

Partia Demokratyczna
www.demokraci.pl, ul. Mikołowska 73, tel./fax 032/42 23 334, 602 534 080

Stowarzyszenie Młode Centrum 
www.rybnik.mc.org.pl, ul. Mikołowska 73, tel./fax 032/42 23 334, 503 105 834

Samoobrona
Biuro Poselskie Andrzeja Leppera, tel. 032/42 32 526

Dyżury: wtorek 10.00–13.00, czwartek 15.00–17.00, ul. Powstańców 8, I p.

więcej informacji: info@akkuplanet.pl
tel. +48 32 755 80 25 • fax +48 32 755 80 24

Akumulatory, baterie i pakiety NiCd do
radiotelefonów profesjonalnych
urządzeń medycznych
elektronarzędzi
lamp, kamer, laptopów
i... wiele więcej

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony internetowej

www.akuplanet.pl

Gabinety Le kar skie
ul. Hallera 32, Rybnik

Rejestracja 9.00-21.00, tel. 032 422 61 56

lek. med. Jan Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

Andrzej Kupczak
Specjalista Ginekolog 
Położnik Anestezjolog
USG narządu rodnego

lek. med. Tomasz Pawlikowski
Specjalista Urolog

USG układu moczowego

wysoka 9 . 44-200 rybnik . tel. +48 32 42 38 293

serdecznie 
zapraszamy

poszukuje Przedsiębiorców chętnych przyjąć na praktykę zawodową 
uczestników kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu 
„Odziedzicz pracę”:

•  „Nowoczesne wykończenie wnętrz”– kurs budowlany
•  „Nowoczesny magazynier – operator wózka widłowego”
•  „Mistrz bufetu”– kurs gastronomii z obsługą baru
• „Aktywny hotelarz” – kompleksowy kurs obsługi hotelowej
• „Bajeczna florystka” – kurs bukieciarstwa z obsługą kasy fiskalnej

Po zakończeniu praktyki zawodowej istnieje możliwość przyjęcia 
praktykantów na staż zawodowy, zaś w dalszej perspektywie 
– pozyskania wykwalifikowanego pracownika.

Informacji udziela:
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
44-200 Rybnik, ul.J.F.Białych 7,
tel. (032) 739 55 12   e-mail: cris@cris.org.pl 

OGŁOSZENIE DLA PRACODAWCÓW

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
„Odziedzicz pracę”

Projekt „Odziedzicz pracę” realizowany jest przy udziale środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
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F.U.H.  FELIKS

oferuje:
� paliwa płynne, gaz do samochodów
� serwis ogumienia
� myjnia ręczna
� olej opałowy lekki – z dostawą

Stanisław FELIKS
44-213 Rybnik

ul. Robotnicza 97
tel./fax 032 427 12 77

www.feliks.company.pl
e-mail: biuro@feliks.company.pl

stacje paliw i lpg:
� Rybnik, ul. Żorska / lotnisko
� Rybnik, ul. Wodzisławska 161a
�  Czerwionka-Leszczyny, 

ul. Armii Krajowej 5 

DLA STAŁYCH KLIENTÓW RABATY !!!

Rybnik, ul. Wo dzi sław ska 179, tel. 032 42 49 187
e-mail: handel@panelspec.com.pl

aktualne promocje znajdziesz na stronie
www.panelspec.com.pl

g o d z i n y  o t w a r c i a : 
poniedziałek – piątek: 8.00-19.00, sobota: 8.00-13.00
agencja pocztowa: poniedziałek – piątek: 8.00-15.30

KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA PPHU „KONSEK” SP.J.
PRODUCENT OKIEN I DRZWI PVC

Żory 
ul. Moniuszki 5 

tel. 032 4342164

Jastrzebie Zdrój
ul. Arki Bożka 24E 

tel. 032 4737543

Rybnik 
Plac Wolności 15 

tel. 032 4224992

SATYSFAKCJA KTÓREJ NIE DA CI KONKURENCJA

AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA KONSEK
44-203 RYBNIK, ul. Prosta 100

tel. (032) 432 90 40, fax (032) 432 90 66

Systemy okienne

SOFTLINE
3 komory

TOPLINE
5 komór

ALUPLAST IDEAL 2000
ROUND LINE

AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA KONSEK 
44-203 RYBNIK ul. Prosta 100, tel. 032 432 90 40, fax 032 432 90 66

STACJA KONTROLI POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK DO 3,5 T wys. 4 m 
oraz pojazdów zasilanych gazem i motocykli

ISO 9001 : 2000 • ISO 14001 : 2004

TOYOTA AVENSIS z rocznika 2006
(wszystkie wersje) – kredyt 50/50
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