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W związku z tym, że w wyborach samorządo-

wych kandyduję na stanowisko prezydenta mia-

sta reprezentując Blok Samorządowy Rybnik, na

tej stronie nie będę wyrażał swoich opinii i zajmował stanowiska w spra-

wach naszej gminy.

Robię to dlatego, by nie spotkać się z ewentualnym zarzutem naduży-

wania „Gazety Rybnickiej” na potrzeby kampanii wyborczej. W jednym

zdaniu pragnę tylko gorąco zachęcić Państwa do wzięcia udziału w wy-

borach lokalnych i głosowania na ludzi, których znacie, i do których

macie pełne zaufanie.
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Ostatnie głosowaniaOstatnie głosowania
Sesja Rady Miasta – 4 października
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Przyjęto statut Rady Miasta Rybnika.

Zdaniem wiceprezydenta Jerzego Frelicha
ta uchwała to „podarunek dla nowej RM”.

Wprowadzenie nowego statutu było podykto-
wane koniecznością dostosowania jego przepi-
sów do uregulowań prawnych, które wejdą
w życie wraz z następną kadencją organów
miasta. Z tego powodu w statucie musiały się
znaleźć m.in. zapisy dotyczące organu wyko-
nawczego, którym dotychczas był Zarząd Mia-
sta, a w przyszłości będzie prezydent. W sta-
tucie mowa jest również o zastępcach prezy-
denta, którzy nie będą radnymi i będą mogli
być powoływani i odwoływani przez prezyden-
ta bez konsultacji z Radą Miasta, o inicjaty-
wie podejmowania uchwał oraz o ilości rad-
nych, którzy stworzą klub. Zgodnie ze statu-
tem komisje RM będą składać się jedynie
z radnych. Dokonywanie zmian w podziale
dzielnic będzie możliwe, ale tylko z począt-
kiem roku i po uprzednim przeprowadzeniu
konsultacji. Wiadomo już, że radni, którzy
zasiądą w nowej RM będą głosowali inaczej
niż do tej pory. Oprócz tradycyjnego podnie-
sienia ręki, głosy radnych będzie liczyło spe-
cjalne urządzenie. Zastosowanie nowoczesnej
techniki obliczania głosów sprawiło, że w sta-
tucie musiał znaleźć się także zapis, określa-
jących procedurę działania w sytuacji kiedy...
zabraknie prądu.

— Komisja Statutowa wykonała kawał do-
brej roboty — mówił J. Frelich  (BSR). Tym
niemniej radni zaproponowali wprowadzenie
kilku zmian do nowego statutu. Norbert Siel-
ski (BSR) zgłosił wniosek, by klub mogło two-
rzyć nie pięciu, ale trzech radnych. Jednak
taką koncepcję poprały tylko dwie osoby. Sporo
miejsca poświęcono również propozycji Bolesła-
wa Korzeniowskiego (SLD), by do jednego
z punktów dodać zapis o „sytuacjach szczegól-
nych”, w których „bezpośrednio” prezydent może
przesłać projekt uchwały, której jest inicjatorem,
do właściwej komisji branżowej celem jej zaopi-
niowania. Do stanowiska radnego przychyliła się
Łucja Pierchała, radca prawny. Jednak innego
zdania byli radni, którzy nie poparli wniosku
B. Korzeniowskiego („za” opowiedziało się 7 osób,
„przeciw” było 29, a od głosu wstrzymało się 5).
Z pewnością radni zgodzili się z opinią Andrzeja
Rojka (BSR) i prezydenta Adama Fudalego
(BSR), że i tak statut będzie modyfikowany, a nowa
Rada z pewnością skorzysta z możliwości wprowa-
dzenia do niego zmian. Całą uchwałę przyjęto
przy jednym głosie wstrzymującym się.
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W trakcie sesji doszło do miłej uroczystości. Prze-

wodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego
Ryszard Ostrowski przekazał na ręce przewod-
niczącego RM Michała Śmigielskiego (BSR)
i prezydenta A. Fudalego insygnia Województwa
Śląskiego. Są to flaga oraz herb województwa, któ-
ry miasto może np. umieszczać obok swojego na
wszystkich urzędowych pismach.
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Radni postanowili uznać za użytek ekolo-

giczny część obszaru doliny Okrzeszyniec,
położonego między ulicami Na Niwie, Raci-
borską, Ujejskiego, Wyboistą, Niedobczycką
i Jarzynową. A to oznacza, że na terenie tym,
na którym m.in. występują rzadkie i chronione
gatunki roślin, ptaków, gadów i płazów zabrania
się wykonywania prac ziemnych i wydobywania
torfu, zanieczyszczania gleby, zaśmiecania obiek-
tu czy budowy budynków bądź likwidowania
małych zbiorników wodnych. — Zakaz dotyczy
również wysypywania, zakopywania i wylewania
odpadów lub innych nieczystości, a to niestety ma
teraz miejsce – mówił wiceprezydent Rybnika
Romuald Niewelt (BSR). – Musimy zadbać
o ten teren ze względu na jego walory przyrodnicze.
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Ustalono kierunki działania Zarządu

Miasta przy przekazaniu środków finanso-
wych na inwestycje dofinansowywane
w ramach programu Unii Europejskiej
Phare CBC Polska – Czechy 2003.

Jedna z tych inwestycji to „Rozbudowa drogi
krajowej nr 78 (Gliwice – granica państwa w Cha-
łupkach) na odcinku przebiegającym przez Ryb-
nik”, a druga nosi nazwę „Budowa regionalnego
centrum handlowo – usługowego na terenie tar-
gowiska miejskiego”.

Program Unii Europejskiej Phare CBC Pol-
ska – Czechy 2003 dofinansowuje projekty zwią-
zane ze współpracą transgraniczną. Możliwe jest
uzyskanie dofinansowania do 75% wartości pro-
jektu, jednak wnioskodawca winien zabezpieczyć
we własnym budżecie kwotę stanowiącą co naj-
mniej 25% wartości projektu. Stąd też jednym
z niezbędnych elementów wniosku o uzyskanie
dofinansowania z tego programu było podjęcie
uchwały o zabezpieczeniu środków koniecznych
do realizacji tych inwestycji. Zgodnie z zapisem
w uchwale, w latach 2003 - 2005 w budżecie mia-
sta na rozbudowę drogi krajowej przeznaczy się
6.240.200 zł. Z kolei na budowę regionalnego

centrum handlowo – usługowego na terenie tar-
gowiska miejskiego w Rybniku planuje się prze-
znaczyć 5.300.000 zł. Jak poinformowała czło-
nek ZM Ewa Ryszka (BSR), w tym ostatnim
wniosku znajdzie się projekt drogi zbiorczej
od ul. Hallera do ul. Raciborskiej, hali przy
ul. Rzecznej i hali dla Stowarzyszenia Kupców
Targowych. Temat tej ostatniej poruszono rów-
nież w kolejnym punkcie sesji.
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Radni upoważnili Zarząd Miasta do pro-

wadzenia negocjacji w sprawie budowy
„Centrum Handlowego Hallera” na tere-
nie targowiska miejskiego.

Dzięki tej decyzji ZM może negocjować ze Sto-
warzyszeniem Kupców Targowych Miasta Ryb-
nika:  — Rzecz dotyczy budowy na terenie targowi-
ska miejskiego nowej hali – wyjaśniał wiceprezydent
Piotr Szczyrbowski (BSR). – Na dzień dzisiejszy
sprawą otwartą pozostaje kwestia czy budowa będzie
realizowana z budżetu miasta i środków pomoco-
wych czy też z pieniędzy posiadanych przez Stowarzy-
szenie. W związku z tym jest to uchwała intencyjna.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że za dzier-
żawiony grunt gmina otrzymywałaby czynsz dzier-
żawny w wysokości nie odbiegającej od aktual-
nych opłat na terenie targowiska. Natomiast po
zakończeniu dzierżawy wybudowany obiekt sta-
nowił będzie własność miasta, a Stowarzyszenie
zyska prawo do zwrotu poniesionych nakładów.

— Stowarzyszenie wybudowałoby całą halę,
wkładając do programu należne 25%, gdyż bene-
ficjantem wspomnianego programu CBC musi być
gmina, a nie stowarzyszenie — wyjaśnił A. Fudali.

W trakcie dyskusji nad uchwałą Jan Bujak
(SLD) pytał, na jaki okres przewidziana jest dzier-
żawa, a Kazimierz Zięba (SLD) apelował, by
nie dopuścić do „utraty” targowiska. Podobnie
sądzi prezydent:  — To atrakcyjny fragment Ryb-
nika, na którym miasto zawsze będzie zarabiać.
I nigdy nie będziemy chcieli się go pozbyć. Zależy
nam na takim montażu finansowy, by z handlu na
tym terenie miasto czerpało pożytek. Jednocześnie
chcemy, aby ta część targowiska była dobrze zago-
spodarowana – zapewniał A. Fudali. Uchwałę
przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.
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Ostatnią sesję RM zakończyły wystąpie-

nia podsumowujące kadencję 1998–2002.
— Było nam dane cztery lata ze sobą współ-

pracować. W tym czasie mieliśmy okazję uczynić
bardzo wiele dla tego miasta — mówił przewod-
niczący RM M. Śmigielski, który przypomniał
przebieg mijającej kadencji. — Wybory samorzą-
dowe odbyły się 10 października 1998 r. Wybrano
wówczas 45 radnych, jednak późniejsze ruchy
w RM spowodowały, że w maju 1999 r. ośmiu
radnych złożyło mandaty. W ich miejsce weszło
7 osób. W styczniu 2001 r. do Rybnika przyłączony
został Ochojec, co sprawiło, że pracę w RM rozpo-
częło trzech nowych radnych. Od tego momentu,
aż do dnia dzisiejszego Rada liczyła 47 osób.

Rybniccy radni wzięli udział w ostatniej sesji tej kadencji.
Dla części z nich nadszedł czas pożegnań, inni mówią tylko
„do widzenia”. Po wyborach o losach miasta będzie decydować
25 radnych. Tak będzie już niebawem, a tymczasem po raz ostatni
w tej kadencji odbyły się głosowania projektów uchwał.

dokończenie na stronie 6
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Kolorowe śmieci

W ich trakcie prezydent Adam Fudali
przypomniał procedurę związaną z przyzna-
niem Rybnikowi największej dotacji w ramach
programu ISPA. Mówił również o podpisaniu
memorandum finansowego, które zapewnia
miastu bezzwrotną pomoc w wysokości pra-
wie 300 mln zł. Prezydent poinformował tak-
że o międzynarodowym przetargu na pierw-
szy etap robót, który ogłoszono we wrześniu
br. oraz podkreślił regionalny charakter tego
zadania obejmującego również Jejkowice
i Gaszowice. Mieszkańcy mogli usłyszeć tak-
że o wielkości prac związanych z tą inwestycją,
bowiem w ciągu 5 lat w 20 dzielnicach zbudo-
wanych zostanie blisko 630 km nowej sieci.
Jednak spotkania miały przede wszystkim
zapoznać mieszkańców z zasadami przyłączania

kolejnych domów do nowej kanalizacji.
Wiadomo, że miasto zapewni sfinansowanie
budowy głównych ciągów kanalizacyjnych i od-
gałęzień zakończonych studzienką na terenie
konkretnej posesji. Mieszkańcy będą musieli
pokryć koszt budowy własnych przykanalików
łączących budynek ze studzienką. Zgodnie
z kalkulacjami całkowity koszt podłączenia
może wynieść ok. 1500 zł (o szczegółach pisa-
liśmy we wrześniowym numerze „GR”).

Takie właśnie informacje usłyszeli rów-
nież mieszkańcy dzielnicy Chwałowice.
Zgodnie z harmonogramem kanalizacja do-
trze tam w latach 2005–2007, a jej koszt wy-
niesie 35 mln zł. Podczas spotkania, które
odbyło się w miejscowym Domu Kultury, wi-
ceprezydent Romuald Niewelt dzielił

SEGREGACJA ŚMIECI
!�����$�
�������������

w Rybniku
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• lustra
• szkło zbrojone
• porcelana i ceramika
• szkło okienne
• szyby samochodwe
• żarówki, świetlówki,

rtęciówki
• termometry
• kapsle, zatyczki i zakrętki

• akumulatory i baterie
• pojemniki po farbach,

lakierach, smarach
• pojemniki po dezodorantach

• foliowe worki po mleku
• tworzywa piankowe

i styropianowe
• worki foliowe po nawozach

i materiałach budowlanych
• wyroby z PCV takie jak:

płytki, wykładziny

���

���
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Czyste
• słoiki bez nakrętek
• butelki

(bez części metalowych)
• opakowania szklane

po przetworach

Czyste
• puszki po napojach
• opakowania metalowe

Czyste
• butelki po napojach PET

bez nakrętek
• opakowania po płynach

do prania i mycia

���
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się informacjami na temat doświadczeń uzy-
skanych podczas budowy kanalizacji w dziel-
nicy Wielopole, wyjaśniał kwestie związane
z realizacją tej inwestycji na terenie Chwało-
wic, przybliżył koszty i zapewnił o możliwości
skorzystania z ofert kredytowych. Mieszkań-
cy pytali m.in. o to od jakiej dzielnicy rozpocz-
nie się budowa kanalizacji, ile pieniędzy po-
chłonie pierwszy etap prac i czy osoby, które
zamontowały drogie i spełniające wszelkie
wymogi ekologiczne szamba będą mogły
liczyć na jakieś ulgi finansowe. Chwałowi-
czan nurtowało również dlaczego inwesty-
cja będzie realizowana w ich dzielnicy do-
piero za trzy lata i co z osobami, które nie
zechcą się podłączyć. Obawy budziła także
możliwość wzrostu kosztów odbioru ścieków
po zakończeniu budowy całej kanalizacji
oraz sprawa dalszych losów inwestycji
w przypadku zmiany władzy po wyborach sa-
morządowych: — Bez względu na to inwe-
stycja musi być realizowana — zapewniał
prezydent.

Spotkania w poszczególnych dzielnicach
trwały do 15 października, a wykorzystano je
również do zapoznania mieszkańców z pro-
wadzoną w mieście selektywną zbiórką odpa-
dów. O jej zasadach piszemy poniżej.

(S)

Pilotażowa zbiórka odpadów komunalnych od ponad roku reali-
zowana była przez Rybnickie Służby Komunalne w czterech dziel-
nicach – Golejowie, Wielopolu, Północy i Ochojcu. Tam, oprócz po-
segregowanych odpadów, zebrano też... pierwsze doświadczenia,
które pozwoliły na objęcie projektem kolejne dzielnice miasta.

Zasada selektywnej zbiórki nie jest skomplikowana. Ze środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska miasto zakupiło worki
w trzech kolorach, które następnie – za pośrednictwem firm zajmu-
jących się wywozem śmieci -  przekazywane są właścicielom posesji.
Worki żółte przeznaczone są na opakowania plastikowe, czerwone
na metal, a zielone na szkło. Oprócz worków mieszkańcy otrzy-
mują również odpowiednie ulotki zawierające informacje na temat
segregacji śmieci (patrz obok). Do końca roku wywóz posegregowa-
nych nieczystości będzie bezpłatny, a wraz z początkiem przyszłego roku
ustalona zostanie jego cena. Również w 2003 roku segregacja odpa-
dów ma objąć osiedla, na których pojawią się tzw. dzwony czyli po-
jemniki na metal, szkło i plastik.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych stosowana już od wie-
lu lat w Europie Zachodniej, jest konieczna również w naszym kra-
ju. Pozwala na znaczne zmniejszenie ilości składowanych śmieci, wy-
korzystanie ich jako surowce wtórne, a przez to ogranicza zanie-
czyszczenie środowiska naturalnego. W Rybniku obowiązek selek-
tywnego zbierania odpadów w miejscu ich powstawania został wpro-
wadzony uchwałą podjętą przez Radę Miasta w maju br.

(D)

Zanim ruszy budowa

�����������	
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Wielka inwestycja, a taką jest na pewno rozbudowa rybnickiej sieci

kanalizacyjnej w ramach programu ISPA, to ogromne przedsięwzięcie
wymagające rozwiązania wielu problemów i dopracowania w każdym szczególe.
Najbardziej zainteresowani budową są oczywiście mieszkańcy poszczególnych
dzielnic, które kanalizacja obejmie. Celem cyklu spotkań rybniczan
z przedstawicielami władz miasta było zapoznanie mieszkańców z planami
inwestycji i wyjaśnienie wszelkich wątpliwości z nią związanych.

Kolorowe śmieci
Kolejne dzielnice Rybnika zostały objęte

selektywną zbiórką odpadów komunalnych.
Na razie będą to rejony, w których dominuje
budownictwo jednorodzinne, jednak już z początkiem
przyszłego roku dołączą do nich rybnickie osiedla.
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Skrótem...
Obligacji ciąg dalszy

2 października rozstrzygnięto postępowanie o zamówie-
nie publiczne na wybór agenta  (subemitenta) publicznej
emisji obligacji Rybnika.

Najkorzystniejszą dla miasta propozycją okazała się oferta
banku PKO BP SA., z którym zostanie podpisana umowa na
pełnienie funkcji agenta emisji rybnickich obligacji. Kolejnym
krokiem będzie przygotowanie prospektu emisyjnego oraz uzy-
skanie niezbędnych zezwoleń mających na celu dopuszczenie
obligacji do obrotu publicznego.

Uchwałę w sprawie emisji obligacji na kwotę 124 mln. zł.
RM przyjęła na sesji 26 czerwca br. Rybnik jest pierwszą gminą
w Polsce, która podjęła się bezpośredniej emisji obligacji ko-
munalnych na rynku publicznym. Notowania emisji znajdą się
na rynku pozagiełdowym Centralnej Tabeli Ofert.

Na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej oddano
do użytku tzw. „Krąg Pamięci”, w którym rozsypywane
będą popioły po kremacji zmarłych.

Jest to jeden z nielicznych tego typu obiektów w Polsce. „Krąg
Pamięci” został zaprojektowany i wykonany przez Zarząd Zie-
leni Miejskiej w Rybniku.

W ostatnich latach na terenie rybnickich cmentarzy prze-
prowadzono szereg prac. Oddano do użytku dom pogrzebowy
w dzielnicy Boguszowice, przeprowadzono prace moderniza-
cyjne na cmentarzach w Boguszowicach, Chwałęcicach
i Chwałowicach oraz na cmentarzu przy ul. Rudzkiej, gdzie
zamontowano także nisze, w których umieszczane są urny
z prochami po kremacji zmarłych.

Miasto Rybnik przystąpiło do realizacji programu „Ka-
skada – stan i ekologia wód na terenie miasta Rybnika”.

W ramach programu wprowadzany jest uproszczony moni-
toring jakości wód powierzchniowych. Do programu włączyła
się młodzież, która będzie oceniać stan i potencjał rybnickich
wód. Program „Kaskada” został podzielony na trzy etapy.
Pierwsze wyniki zostaną zaprezentowane podczas konferencji
ekologicznej, którą zorganizuje Politechnika Śląska wiosną
przyszłego roku. Raport z realizacji programu opublikowany
zostanie w formie broszury, która będzie rozprowadzana m.in.
w rybnickich szkołach i dzielnicach. Szkolenia młodzieży uczest-
niczącej w programie w zakresie zasad bezpieczeństwa nad
wodą rozpoczęły się we wrześniu br.

W Domu Kultury w Niewiadomiu i tamtejszej przychod-
ni odbyła się impreza promująca profilaktykę zdrowotną.
W jej trakcie każdy mógł poddać się badaniu spirometryczne-
mu, urologicznemu czy wydolności mięśnia sercowego. Były
również konsultacje logopedyczne i porady na temat osób cho-
rych na schizofrenię. Można było sprawdzić słuch, zbadać piersi
oraz zaszczepić się przeciw grypie. Całość przygotował NZOZ
Niewiadom, Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
i rybnicki Sanepid.

Natomiast podczas imprezy, którą zorganizowano w TZR
można było zapoznać się z tajnikami tradycyjnej chińskiej me-
dycyny. Zainteresowani wzięli udział w wykładach na temat
akupunktury i masażu, a także obejrzeli wystawę sztuki kali-
grafii i chińskiego malarstwa tuszem, zapoznali się z fachową
literaturą oraz spróbowali chińskich potraw. Całkowity dochód
z imprezy ma wspomóc Dom Małego Dziecka w Rybniku.

(S)

Powiększył się boguszowicki komisariat policji. Zaadaptowa-
nie dodatkowych pomieszczeń znacznie poprawiło warunki pra-
cy policjantów.

Miasto przeznaczyło na remont pomieszczeń 120 tys. zł. Obecnie policjanci
mają do dyspozycji 19 pomieszczeń, a łączna powierzchnia komisariatu wynosi
ponad 330 m2. To o ponad 100 m2 więcej niż dotychczas. W Boguszowicach
pracuje 55 funkcjonariuszy policji oraz osoby cywilne.

— Dobry gospodarz dba o wszystkich — mówił Sławomir Sałbut, komen-
dant rybnickiej policji. — Nowe pomieszczenia sprawiają, że lepiej pracuje się
policji, ale to również większy komfort dla osób, które tutaj przychodzą.

— To efekt współpracy trzech stron — miasta, policji i spółdzielni mieszkaniowej,
która jest właścicielem budynku — wyjaśniał wiceprezydent Rybnika Piotr Szczyr-
bowski.  Dzięki wspomnianej inwestycji komisariat spełnia podstawowe wyma-
gania stawiane tego rodzaju obiektom, choć nie jest to jeszcze „pełnia szczęścia”.

— Zależało nam na stworzeniu jak najlepszych warunków pracy dla policji,
a tym samym dla poprawy stanu bezpieczeństwa. Jednak sporo do życzenia pozo-
stawia brak odpowiedniego sprzętu i nie najlepsze wyposażenie komisariatu
— mówił Adam Fudali. — Przed nami wciąż duże zadnia, ale będziemy dalej
wspierać policję i z nią współpracować.

Uroczyste oddanie do użytku nowych pomieszczeń odbyło się 27 września,
a wzięli w nim udział m.in. pełnomocnik prezydenta miasta ds. porządku
i bezpieczeństwa Hubert Hanak, przewodniczący rad dzielnic Jan Mura
i Jan Kruk oraz Ewa Sowa – koordynator programu „Bezpieczny sąsiad
– dobra dzielnica”, który realizowany jest w Boguszowicach.                         (S)

Przewodniczący przypomniał również Ireneusza Zimonia i Ewę Urbanek–Chołuj,
radnych którzy zmarli w czasie tej kadencji. Nie zabrakło także słów podziękowań dla radne-
go Jana Tomiczka, który najdłużej, bo od 14 lat pracował w RM, ale w tych wyborach już
nie wystartuje. M. Śmigielski podziękował również swoim zastępcom, komisjom Rady, skarb-
nikowi i sekretarzowi UM, mediom za obiektywne relacje z sesji oraz pracownikom Biura
Rady, a w szczególności Wiesławie Dziuba, która kończy pracę w urzędzie. Przewodniczą-
cy RM życzył także powodzenia wszystkim tym, którzy ponownie będą ubiegać się o fotel
radnych, i tym którzy w wyborach nie wystartują. — Myślę, że będziemy spotykać się na wielu
płaszczyznach. Wszystko po to, byśmy mogli równie dobrze jak w tej kadencji, pracować dla
dobra naszego miasta — podsumował M. Śmigielski.

Za czteroletnią współpracę dziękowali także J. Frelich, R. Niewelt oraz A. Fudali.
Prezydent przypomniał najważniejsze decyzje tej Rady, które pozwoliły na realizację klu-
czowych inwestycji w mieście: — Na tym wygrał Rybnik i wygrali mieszkańcy — mówił
A. Fudali. Swoistą spowiedź i swoje drobne „grzeszki” wyjawił A. Rojek, a radny
B. Korzeniowski podsumował kadencję z punktu widzenia opozycji: — Mimo, iż nie było
nas wielu, mam nadzieję, że udało nam się zaznaczyć swoją obecność w tej Radzie. Zawsze
kierowała nami chęć działania na rzecz tego miasta i jego mieszkańców. Myślę,
że do Rybnika najbardziej pasuje hasło: „Po pierwsze: człowiek, po drugie: Rybnik,
a po trzecie: człowiek w Rybniku”.                                                                           (S)

Policjanci pracują teraz w przestronnych pomieszczeniach.                               Zdj.: F.K.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Do rozmiaru „L”...

Krąg pamięci

Ekologiczna „Kaskada”

Szlachetne zdrowie...

c.d. ze strony 4

Ostatnie głosowania
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Podobno specjalnie na tę okazję zamówiono...
pogodę, jednak wpływ na wysoką temperaturę
miała nie tylko słoneczna aura, ale przede
wszystkim spora ilość atrakcji. Już od południa
na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w dzielnicy Kamień bawiono się przy
muzyce zespołów The Stage i Badoo oraz ryb-
nickich grup Ice Machine i Underground. Mu-
zykę cygańską zaprezentowała Tatra Roma,
a marynarskie szanty zespół Perły i Łotry. W trak-
cie plenerowej imprezy wystąpiła również for-
macja taneczna Mad–Mil, Mirosław Szołtysek
i Wesołe Trio oraz zespół Carrantuohill, Miej-
ska Orkiestra Dęta „Rybnik” i zespół Przygoda.

Podczas łączeń „na żywo” dziennikarze ka-
towickiego ośrodka telewizji przybliżyli miesz-
kańcom Śląska nasze miasto. W specjalnym
wydaniu „Klubu Globtrotera” gospodyni pro-
gramu Magda Różycka zachęcała do odwie-
dzenia Rybnika. Przedstawiono nie tylko bo-
gatą historię miasta, ale i współczesność, w tym
również ośrodki rekreacyjne i sportowe. Ewa
Ryszka z ZM proponowała rowerzystom sko-
rzystanie ze ścieżek rowerowych, prezes Elek-
trowni „Rybnik” Jerzy Chachuła zachęcał do
wypoczynku nad Zalewem, a Alojzy Hoła
mówił o podniebnych atrakcjach, jakie gwaran-
tuje Aeroklub ROW. Swoje „pięć minut” mia-
ło również Stowarzyszenie Zabytkowa Kopal-
nia „Ignacy” i rybnickie Muzeum. Przybliżono
też cykle imprez kulturalnych, z których słynie

— Biesiada, na Smolnej biesiada, zabawa, że ho, ho, biesiada na Smol-
nej biesiada, tu dobry humor kożdy mo — śpiewano podczas jubileuszo-
wej już imprezy w tej dzielnicy. A humory dopisywały głównie za sprawą
atrakcji jakie przygotowano. Oprócz tradycyjnych zabaw i konkursów,
smacznych potraw i biesiadnych trunków, można było także posłuchać
dobrej muzyki. Wystąpiły zespoły Rytm, Fenix, a o uśmiech na twarzach
„Smolnioków” zadbał kabaret Trzy ofiary drogi do Europy. Popularny
Gang Marcela przypomniał swoje największe przeboje, dzięki którym
uczestnicy festynu bawili się w stylu country. Honorowy patronat nad
imprezą objął prezydent Rybnika Adam Fudali, który również odwie-
dził Smolnioków i wspólnie z przewodniczącym Rady Dzielnicy
Kazimierzem Salamonem wręczył specjalne wyróżnienia osobom
wspomagającym działania RD. Wśród nich byli Alicja i Andrzej Boja-
nowscy – właściciele firmy „Andal”, Eugeniusz Fibic – właściciel fir-
my budowlanej „F-bud”, Piotr Kolorz – prezes firmy „Partners”, Róża
Korbel – dyrektor firmy „Awim Inwest”, Adam Tyburczy i Marek
Culic – właściciele firmy „Multidomex”, Zygmunt Panyło – właściciel
firmy „Panat”, Alicja Mental – właścicielka stadniny koni

nasze miasto, m.in. Rybnickie Dni Literatury,
Rybnicką Jesień Kabaretową czy Silesian Jazz
Meeting. Dyrektor katowickiej telewizji Andrzej
Janicki i prezydent Adam Fudali rozmawiali
o wzajemnej współpracy, która dała efekty już
w styczniu tego roku podczas realizacji finału
„Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

Do Kamienia zawitało
również wiele gwiazd.
W rozmowie z byłym tre-
nerem Antonim Piech-
niczkiem wspominano czasy, kiedy przed me-
czami reprezentacji Polski na stadionie „Ślą-
skim”, piłkarska kadra uczestniczyła w zgru-
powaniach w Kamieniu. Swoje żużlowe umie-
jętności zaprezentował także Rafał Szombier-
ski z rybnickiego RKM. Na estradzie w Ka-
mieniu pojawiły się „Aktualności” regionalne,
a nasz redakcyjny kolega Marek Szołtysek
mówił o historii miasta i symbolice jego herbu.

Podczas pikniku można było także wspiąć się
na ścianę wspinaczkową, obejrzeć pokaz modeli

pływających oraz popisy cyklotrialu,
a za sprawą płetwonurków dowiedzieć się jak
wygląda podwodny świat akwenu w Kamieniu.
Każdy z uczestników mógł zajrzeć również na
stanowiska komputerowe, usiąść za kierownicą
samochodu terenowego i za sprawą wirtualnej
rzeczywistości wziąć udział w rajdzie. Nie za-
brakło także zawodów sportowych i konkur-
sów rodzinnych, a hitem był mecz piłkarski po-
między drużyną TVP Katowice, a rybnickimi

samorządowcami,
którzy zwyciężyli
4:1. Równie „nie-
gościnni” okazali
się rybniczanie
w meczu koszy-
kówki, wygrywając
z ekipą telewizji
38:21. Kulminacyj-
nym momentem
pikniku był długo

wyczekiwany przez publiczność występ Budki
Suflera. Przy największych przebojach tej grupy
kilka tysięcy osób bawiło się do późnej nocy.

(S)

Lato pożegnali
   sportowcy
        i muzycy...
              Zdj.: F.K.

„Gang Marcela” przypomniał swoje największe przeboje.                         Zdj.: F.K.

„Rancho Gena” oraz Bogdan Kulczycki – właściciel „Rondo Music”.
Cykliczne spotkania „Smolnioków” cieszą się ogromną popularno-

ścią wśród mieszkańców. Gwiazdami tych festynów byli m.in. Jacek
Lech, zespół Carrantuohill, kabaret Rak czy Bohdan Smoleń.

(S), Barbara Salamon

Jak zabawa to naJak zabawa to naJak zabawa to naJak zabawa to naJak zabawa to na     Smolnej!Smolnej!Smolnej!Smolnej!Smolnej!
Rada Dzielnicy Smolna zorganizowała dziesiąte już „Spo-

tkanie Smolnioków”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pożegnali lato
Do Rybnika zawitał katowicki oddział

Telewizji Polskiej, który wspólnie
z Urzędem Miasta zorganizował
pożegnanie lata pod nazwą Rybnicki
Piknik z Telewizją Regionalną.
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Cykl imprez związanych z tą akcją trwał
w naszym mieście aż trzy dni. Zainicjowano go
20 września na terenie Państwowego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, gdzie od-
było się polsko–niemieckie sympozjum pod
nazwą „Rehabilitacja w schizofrenii”. Wzięli
w nim udział przedstawiciele kliniki psychia-
trycznej z niemieckiego Bedburg–Hau, z którą
od lat współpracuje rybnicki szpital. Wśród
uczestników sympozjum były osoby, które
na co dzień stykają się ze zjawiskiem schizo-
frenii i pracują z osobami chorymi.

Ciekawy był także drugi dzień pod hasłem
Schizofrenia otwórzcie drzwi w Teatrze Ziemi
Rybnickiej: —To pierwsza okazja naszego wyj-
ścia na zewnątrz i opowiedzenia wielu osobom,
o wszystkim, co dotyczy chorych psychicznie —
mówił dyrektor Państwowego Szpitala dla Ner-
wowo i Psychicznie Chorych Stanisław Urban.

W programie były m.in. filmy podejmujące tema-
tykę schizofrenii. Pierwszy z nich opowiadał o oso-
bach chorych na schizofrenię z całego świata, uka-
zywał konieczność walki z nietolerancją i opisy-
wał przebieg programu w innych krajach. Publicz-
ność szczególnie ciepło przyjęła film pt. Gliwicka
w reżyserii Piotra Sobika. Film przedstawia dzia-
łalność Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych w Rybniku i prowadzone w nim
zajęcia terapeutyczne, ale nie tylko. Dzięki poka-
zanym w filmie sondom ulicznym, poznaliśmy
opinię mieszkańców naszego miasta na temat szpi-
tala psychiatrycznego, osób chorych psychicznie,
a nawet przysłowiowych, ale jakże stereotypo-
wych... „gumowych ścian”. Trzecim filmem był
Piękny umysł Rona Howarda – nagrodzona
4 Oskarami historia życia genialnego matematy-
ka, laureata Nagrody Nobla, chorego na schizo-
frenię Johna Nasha, z wybitną kreacją Russela
Crowe'a. Tuż po projekcji nastąpiło uroczyste
otwarcie wystawy prac malarskich pacjentów ryb-
nickiego szpitala psychiatrycznego: — Prezentuje-
my tutaj kilka obrazów olejnych, są akwarele i paste-
le. Pokusiliśmy się nawet o porównanie pracy nasze-
go pacjenta i pracy mistrza sztuki światowej — mówił

Andrzej Obuchowicz, plastyk, zajmujący się ar-
toterapią. — Autorami tych prac są pacjenci na-
szego szpitala z ciężkim przebiegiem choroby. Nikt
z nas nie chciałby mieć takich wątków w życiorysie,
jak autorzy tych obrazów.

W niedzielę na Rynku zorganizowano integra-
cyjną imprezę plenerową. W jej trakcie prezento-
wane były krótkie wykłady pod hasłem Edukacja
dotycząca schizofrenii, dzięki którym rybnicza-
nie dowiedzieli się czym jest choroba, jak się
objawia oraz jak można i należy ją leczyć.

Swoim doświadczeniem w tej kwestii dzielili się
lekarze: m.in. Stanisław Wencelis, Dominik
Maślanka i Maria Brzezińska–Musioł. Mó-
wiono o przeciwstawianiu się dyskryminacji
chorych na schizofrenię, konieczności zbliże-
nia z osobami zdrowymi i przerwania izolacji.
Psycholog Janusz Kuraś przedstawił cele pro-
gramu realizowanego od roku w rybnickim szpi-
talu i podkreślił jak ważne jest to, by pacjenci nie
musieli wciąż przekraczać szpitalnych drzwi,
a tym samym, by powrotów do ośrodka było jak
najmniej. J. Kuraś wspomniał także o planach

związanych z mieszkaniami chronionymi i zakła-
dami aktywizacji zawodowej. Mówił o galerii
Pod wieżą i Inna oraz zachęcał, by ludzie starali
się dostrzec w osobach chorych przyjaciół.
Uczestnicy szpitalnego festynu mieli możliwość
wysłuchania nie tylko pouczających wykładów,
ale także koncertów muzycznych. Wystąpiły
Hajer Kapela i Zakątek. Odbył się również kon-
cert z udziałem jednego z pacjentów szpitala, któ-
remu towarzyszył muzykoterapeuta Jerzy Husak.
Zaprezentowały się także rybnickie kabarety,

a publiczność mogła obejrzeć spektakl w aranża-
cji Mariusza Winikajtisa pt. Światło i dźwięk.
W czasie niedzielnej imprezy można było nie tyl-
ko posłuchać dobrej muzyki i skeczy, ale również
kupić wyroby wykonane w trakcie warsztatów te-
rapii zajęciowej prowadzonych przez szpital psy-
chiatryczny, Dom Pomocy Społecznej w Ly-
skach, WTZ z Rybnika i Środowiskowy Dom
Samopomocy z Niedobczyc. Sprzedawano
m.in. obrusy, serwetki, obrazy, drzeworyty, zdo-
bione butelki, sztuczne kwiaty, kartki z życze-
niami oraz gobeliny. Zorganizowana została
także loteria fantowa, a najmłodsi mogli ozdo-
bić swoją twarz i zafundować sobie bezbolesny
– malowany tatuaż. Własne specjały serwowała

kuchnia szpitalna, a każdy z mieszkańców mógł
wziąć udział w aukcji obrazów namalowanych
przez pacjentów szpitala. Zebrana kwota prze-
znaczona została na terapię osób zajmujących
się malarstwem.

Impreza z pewnością przyczyniła się do prze-
łamania stereotypów związanych z chorobami
psychicznymi i przekonała wielu z nas, że cho-
rzy nie zagrażają otoczeniu bardziej niż osoby
zdrowe, a co najważniejsze, nigdy nie przestają
być ludźmi.

(S)

Na Rynku prezentowano prace wykonane w trakcie
warsztatów terapii zajęciowej.

W TZR otwarto wystawę obrazów pacjentów rybnickiego szpitala psychiatrycznego.                       Zdjęcia: (S)

��������	
������	�
Rybnik włączył się do ogólnopolskiej akcji Schizofrenia otwórzcie drzwi,

której celem jest przełamanie izolacji chorych. Procesowi temu najlepiej
służy wiedza, organizatorzy postarali się więc, o to by „zdrowi”
dowiedzieli się o „chorych” jak najwięcej.

��������	
������	�
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Pół wieku skłania do refleksji i wspomnień
o tym, jak to się wszystko zaczęło. Budynek
szkoły powstał w okresie międzywojennym
z inicjatywy burmistrza Władysława Webera.
Podczas wojny mieścił się w nim szpital woj-
skowy, ale już po wojnie w budynku działały
Państwowe Zakłady Kształcenia Handlowego.
W 1952 r. powstała tam Zasadnicza Szkoła
Zawodowa nr 2. W pierwszym roku istnienia
placówka miała 593 uczniów oraz 34 nauczy-
cieli, w tym 18 praktycznej nauki zawodu. Od
1977 r. placówka działa jako Zespół Szkół
Mechaniczno–Elektrycznych, a w 1982  r. szko-
ła przyjęła imię Tadeusza Kościuszki. Obecnie
uczy się tutaj prawie 1300 uczniów, a kształci
ich 67 nauczycieli etatowych.

Podczas jubileuszu, w którym wzięli udział
byli dyrektorzy, nauczyciele i przedstawiciele
kuratorium, dyrektor Jan Delong mówił
o największych osiągnięciach szkoły oraz jej
uczniach: — Jesteśmy dumni z absolwentów
i chcielibyśmy aby i oni z dumą mogli powie-
dzieć, że „mechanik” to ich Alma Mater, w któ-
rej „nakarmiono” ich wiedzą przydatną w życiu
zawodowym i nauczono kindersztuby.

Z tej okazji na terenie szkoły zorganizowa-
no uroczyste spotkanie połączone z festynem,
w którym wzięli udział byli i obecni uczniowie
oraz pracownicy tej szkoły. Wszyscy oni mogli
uczestniczyć w grach i zabawach sportowych,
obejrzeć pokaz mody, kiermasz i wystawę prac
krawieckich, koncert rockowy, a nawet daleko-
wschodnie sztuki walki. Absolwenci zaglądali do
swoich kronik i wspólnie z przyjaciółmi z ławy
szkolnej wspominali dawne czasy. — W trakcie
tych lat przez szkołę przewinęło się 360 nauczy-
cieli, a naszą placówkę opuściło prawie 20 tys.
absolwentów — mówił dyrektor Zygmunt Kula,
który przypomniał najważniejsze osiągnięcia
szkoły i ich uczniów. Wręczył także pamiątkowe
dyplomy byłym dyrektorom oraz nauczycielom,
którzy pracują z młodzieżą. W urodzinach „bu-
dowlanki” wzięli udział wiceprezydenci Józef
Cyran i Jerzy Frelich, były dyrektor tej szkoły.
Uroczystość była okazją do wspomnień. Mało kto
dziś pamięta, że szkoła nosiła kiedyś imię Wła-

W gronie osób, które wspólnie świętowały ten
jubileusz byli przedstawiciele władz miasta i urzę-
du marszałkowskiego, kuratorium, związków
zawodowych oraz emerytowani pracownicy, ab-
solwenci, nauczyciele i uczniowie. — Każdy jubi-
leusz to czas wspomnień — mówił prezydent

Adam Fudali. — Chciałem pogratulować
pedagogom, którzy pracowali w tej szkole.
To państwo tworzyliście elitę intelektualną na-
szego miasta.

Szkolne jubileusze

Prezydent wręczył dyrektorowi medal VIII Wieków Rybnika.        Zdj.: M.T.

dysława I. Lenina,
a w otwarciu tej pla-
cówki wziął udział
Edward Gierek.
Warto przypomnieć
również absolwen-
tów ZSB, wśród
których jest spore
grono znanych
sportowców m.in.
p i ł k a r z
Piotr Piekarczyk,
judoka Adam Żołądek, wicemistrz Polski
w maratonie Maciej Ciepłak, uczestnik mi-
strzostw świata w triatlonie Michał Szłapka
oraz drużynowy mistrz świata w speedwayu
rowerowym Grzegorz Pawliczek.

Obecnie „budowlanka” również stwarza swo-
im uczniom możliwość dbania o kondycję fizyczną,
a służą temu boiska, siłownia i basen. Jednak
przede wszystkim nie zapomina się o edukacji

i o tym, by atmosfera w szkole była przyjazna dla
wszystkich. Każdy uczeń może skorzystać z nowo-
czesnych pracowni komputerowych i zmoderni-
zowanych sal lekcyjnych. Od tego roku w szkole
funkcjonuje również IV Liceum Profilowane, któ-
re kształci młodzież w klasach o profilu zarządza-
nie informacją, kształtowanie środowiska, leśnic-
two i technologia oraz kreowanie ubiorów.

(S)

 — Szkoła, którą znałeś nadal jest twoja,
choć teraz jest inna i kwitnie dla twoich dzieci,
Europejczyków XXI wieku — mówił absolwen-
tom dyrektor I LO Tadeusz Chrószcz, który

nie szczędził również po-
dziękowań skierowanych
do wszystkich nauczycieli
i pracowników. Sporo cie-
płych słów padło także pod
adresem byłych dyrektorek
Barbary Ostroga, Edyty
Korepty i Janiny Wystub:
— Prowadzę dalej kurs roz-
poczęty przez moje wspaniałe
poprzedniczki, kurs w stronę
gwiazd — mówił T. Chrószcz.

W trakcie akademii
prezydent A. Fudali wrę-
czył szkole medal VIII
Wieków Rybnika: — Ten
medal jest hołdem dla 13 dy-
rektorów, setek profesorów
i uczniów tego liceum —
podkreślał T. Chrószcz.
A. Fudali wręczył również
nagrody prezydenta mia-
sta wyróżniającym się na-

uczycielom tej placówki, a otrzymali je
Maria Mrozek, Dariusz Wantulok, Ewa
Sierny i Urszula Ziewiec.

Dyrektor „budowlanki” Zygmunt Kula (w środku) i jego poprzednicy Jerzy Frelich
i Roman Cyganek.                                                                                    Zdj.: F.K.

Urodziny „budowlanki”
Zespół Szkół Budowlanych świętuje w tym

roku jubileusz 35–lecia swego istnienia.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 To już 80 lat! Akademia w Teatrze Ziemi Rybnickiej
rozpoczęła obchody 80–lecia istnienia
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Powstańców Śląskich.

„Mechanik”
po pięćdziesiątce

Na jubileusz 50–lecia Zespołu Szkół
Mechaniczno–Elektrycznych przyjechali
absolwenci z Holandii, Belgii i Niemiec,
a nawet z dalekiej Kanady i Australii.

c.d. na stronie 10 c.d. na stronie 11
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O ładniejszy RybnikO ładniejszy Rybnik

— Rybnik zyskał miano „zielonego miasta” nie
tylko dzięki pracy służb miejskich. To, że jest mia-
stem pięknym, zadbanym i kolorowym jest w du-
żej mierze zasługą jego mieszkańców – powiedział
prezydent Adam Fudali podczas uroczystości
wręczenia nagród i wyróżnień laureatom kon-
kursu. Jego celem jest zachęcenie mieszkańców
do upiększania i dbania o otoczenie, w którym
mieszkają i przebywają.

W tym roku napłynęły 42 zgłoszenia w trzech
kategoriach konkursowych. Najwięcej, bo aż 25
zgłoszeń przypadło na kategorię obejmującą naj-
lepiej zagospodarowany teren wokół budynków
prywatnych. Komisja konkursowa złożona
z przedstawicieli Wydziału Ekologii UM, Ko-
misji Ekologii i Rolnictwa RM oraz Zarządu
Zieleni Miejskiej dokładnie przyjrzała się

wszystkim „kandydatom” do nagrody. Szcze-
gólną uwagę zwróciła na ogólną kompozycję ca-
łego terenu, wkomponowanie zieleni w istnie-
jącą zabudowę, dobór gatunków roślin, utrzy-
manie trawników, kwietników, krzewów i drzew
oraz stan techniczny elementów tzw. małej ar-
chitektury czyli ławek, huśtawek czy ozdobnych
murków. Uwadze komisji nie uszedł również
ogólny porządek na posesji oraz wkład pracy
właścicieli w urządzenie i utrzymanie ogrodu.
Pierwsza nagroda przypadła państwu Teresie
i Janowi Rojkom z Gotartowic, którzy już po
raz czwarty wystartowali w konkursie. Na dru-
gim miejscu znalazł się ogród Danieli i Jerzego
Kuwaczków z Wielopola, a na trzecim
Janiny i Mirosława Tomaszków z Niewia-
domia. Ponadto komisja konkursowa przyzna-
ła nagrodę specjalną dla mieszkańców trzech po-
sesji przy ul. Małej oraz wyróżnienia i nagrody
właścicielom kolejnych piętnastu ogrodów.
W przypadku tych ostatnich jury podkreśliło
duży wkład pracy w założenie i stałą pielęgna-
cję ogrodów, ciekawe i pomysłowe rozwiązania,
piękne kwiaty i różnorodność zieleni.

W drugiej kategorii oceniono urządzenie
i utrzymanie terenu wokół spółdzielczych bu-
dynków wielorodzinnych. Tutaj nie przyznano
głównych nagród,  a trzy równorzędne wyróż-
nienia powędrowały do osób, które troszczą się
o otoczenie bloków przy ul. Dworek. A są to
Marianna Kaleta, Jadwiga i Stanisław Szo-
stok oraz Marek Kiebała.

W kategorii na najładniej urządzone otocze-
nie pawilonów handlowych i innych obiektów
użyteczności publicznej triumfowały przede
wszystkim rybnickie parafie. Pierwsze miejsce
zajęła parafia pw. św. Wawrzyńca w Ligoc-

kiej Kuźni, która nie po
raz pierwszy jest laureatką
konkursu. Na drugiej pozy-
cji uplasowała się parafia
pw. św. Alberta Chmie-
lowskiego w Kamieniu,
a na trzeciej parafia pw.
św. Józefa w Kłokocinie.

Komisja wyróżniła rów-
nież Zespół Szkół Ponad-
podstawowych nr 2
w Niedobczycach, a na-
grody książkowe przekaza-
no także Komendzie
Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej oraz pa-
rafii pw. św. Trójcy w Po-
pielowie.

 (D)

�� Jurorom najbardziej spodobało się otoczenie parafii
     św. Wawrzyńca...

                           i ogród państwa Rojków �

 W trakcie uroczystości odbyło się także ślu-
bowanie klas pierwszych, a zgromadzona pu-
bliczność mogła wysłuchać chóru „Bel Canto”
działającego w tym liceum. Chór pod kierun-
kiem Lidii Marszolik obchodzi w tym roku
15–lecie istnienia, a na swoim koncie ma spo-
ro sukcesów. Akademię zakończył występ ab-
solwentów i uczniów I LO, a jednocześnie
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia. Byli wśród nich Katarzyna Orlik,
Piotr Wczasek, Elżbieta Stawarska, Anna

Konkurs rozstrzygnięty

Już po raz dwunasty odbył się konkurs pod patronatem
Prezydenta Miasta Rybnika pod hasłem O ładniejszy Rybnik.
Jak co roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem
mieszkańców naszego miasta.

Bienek, Adam Kurzeja, Wojciech Mielimąka
i Artur Hess. Wykonali oni m.in. utwory
Rachmaninowa, Mozarta, Chopina, Szyma-
nowskiego i Brahmsa.

Tuż po akademii w kościele oo. misjonarzy
odprawiona została uroczysta msza św. celebro-
wana przez arcybiskupa Damiana Zimonia,
absolwenta I LO. Następnie na terenie szkoły
odbyło się spotkanie absolwentów poszczegól-
nych roczników z wychowawcami. Zorganizo-
wano także festyn i mimo, że pogoda nie dopi-
sała, to z pewnością dopisały... humory, a wspo-
mnień na temat tego jak kiedyś upływało szkol-
ne życie nie brakowało.                                 (S)

 To już 80 lat!
c.d. ze strony 9
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Prawie cztery tysiące metrów kwadratowych łącznie liczy powierzch-
nia sal sportowych powstałych przy szkole podstawowej nr 15 w Ryb-
nickiej Kuźni, nr 37 w Chwałęciacach, nr 19 w Kłokocinie, nr 35
w Chwałowicach i przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1
w Wielopolu. Nowo wybudowane sale, to najnowocześniejsze obiekty
tego typu w regionie, dostosowane architektonicznie do budynków ma-
cierzystych szkół. Wyposażone są w niezbędne zaplecze - przebieralnie,
sanitariaty z prysznicami oraz pomieszczenia służące do przechowywa-
nia sprzętu. Uczniowie już korzystają z tych przestronnych obiektów
wyposażonych w drążki, drabinki gimnastyczne, elektronicznie stero-
wane siatki do gry w siatkówkę czy równoważnie. Oczywiście mają do
dyspozycji również tradycyjne kozły i materace gimnastyczne.

Niedawno rybniccy radni wzięli udział w uroczystym otwarciu tych
obiektów. Miejmy nadzieję, że podobnie, jak to się stało w przypadku
wcześniej zrealizowanych sal gimnastycznych będą to swoiste centra
sportu i rekreacji nie tylko dla uczniów, ale również dla mieszkańców
dzielnic, w których powstały.

Do końca tego roku planowane jest również rozpoczęcie budowy sali
gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 37 w Ochojcu.                  (D)

— Jeśli szkoła ma jakieś osiągnięcia to tym osiągnięciem jesteście wy, jej
absolwenci — mówił z kolei Lech Synoradzki, były dyrektor „mechanika”.

W trakcie uroczystości Adam Fudali, absolwent szkoły–jubilatki, prze-
kazał na ręce dyrektora szkoły medal VIII Wieków Rybnika. Wręczone
zostały również nagrody prezydenta miasta za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie oświaty. „Za trud i serce” uhonorowano również wyróżnia-
jących się nauczycieli i pracowników obsługi. Uroczystą akademię w TZR
zakończył program artystyczny przygotowany przez uczniów.              (S)

Sala za salą

Sala w Kłokocinie...

Zajęcia sportowe na sali w Chwałęcicach.                                     Zdjęcia: F.K.

Obiekt w Chwałowicach czeka już na uczniów.

Podczas uroczystego otwarcia sali gimnastycznej w Wielopolu.

i Rybnickiej Kuźni.

c.d. ze strony 9

„Mechanik” po pięćdziesiątce
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dobiega końca realizacja projektu budowy dwu-
nastu sal gimnastycznych przy rybnickich szkołach.
Z początkiem października do użytku przekazano
pięć kolejnych sal.
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Pracownia posiada 16 nowoczesnych, w peł-
ni wyposażonych stanowisk komputerowych.
Do dyspozycji uczniów jest oczywiście Inter-
net oraz skaner i drukarka. Zanim w sali za-
montowano komputery wymieniono okna, całą
instalację elektryczną i oświetleniową, odno-
wiono parkiet, pomieszczenie wymalowano
i zainstalowano monitoring. Sieć przygotowa-
no w taki sposób, by w przyszłości można było
w kilku sąsiednich salach lekcyjnych zainstalo-
wać dodatkowe stanowiska komputerowe z do-
stępem do Internetu. Koszty związane z po-
wstaniem pracowni prawie w całości pokryła
szkoła. Było to możliwe dzięki dodatkowym do-
chodom, jakie placówka uzyskała ze swojej
działalności i warunkom, jakie stworzyło mia-
sto. — Jesteśmy jedną z nielicznych szkół, która
przeszła na „samofinansowanie”. Dało to więk-
sze i lepsze możliwości gospodarowania budżetem
szkoły — twierdzi dyrektor Roman Pinoczek.
Pomoc zaoferowali również rodzice przekazu-
jąc ponad 4 tys. zł. Zgodnie z zapowiedziami
R. Pinoczka, planuje się zorganizowanie do-
datkowych zajęć komputerowych dla wybitnie

zdolnych uczniów. Być może przygotowana
zostanie także oferta z zakresu edukacji infor-
matycznej dla osób dorosłych – rodziców czy
bezrobotnych, zainteresowanych przekwalifi-
kowaniem się.

W uroczystym otwarciu pracowni wzięli
udział przedstawiciele władz miasta, kurato-
rium, Rady Rodziców, dyrektorzy szkół

��������	���
�������������
(7)

Stronę www.rybnik.pl poddano „liftingowi”,
dzięki czemu stała się jeszcze bardziej przej-
rzysta i łatwa w nawigacji. Wraz ze zmianą wi-
zerunku strony pojawiły się na niej takie no-
wości jak Forum, Cytat dnia czy Wyślij kartkę.
W organizowanych cyklicznie konkursach bę-
dzie można wygrać nagrodę w postaci mate-
riałów promocyjnych Rybnika. Oprócz szero-
kiego zakresu informacji o mieście znalazły
się tu m.in. praktyczne wiadomości na temat
zbliżających się wyborów samorządowych.
Twórcy strony przewidzieli również możliwość
jej szerokiej rozbudowy oraz współredagowa-
nia przez internautów. W niedalekiej przyszło-

Uczniowie podczas zajęć w nowej pracowni komputerowej.                                                            Zdj.: F.K.

Wśród przywilejów obywatelskich miesz-
kańców Unii Europejskiej funkcjonuje prawo
wniesienia skargi do Rzecznika Praw, czyli tak
zwanego Ombudsmana. Rozpatruje on spra-
wy wszystkich obywateli UE, zarówno osób
fizycznych jak i prawnych, które dotyczą przy-
padków złego zarządzania i niedociągnięć za-
istniałych podczas działań administracyjnych
instytucji i organów Wspólnot. Ten, po praw-
dzie Rzecznik Praw Obywatelskich urzęduje
w Strasburgu i przyjmuje też sprawy dotyczą-
ce urzędów i instytucji państwowych, regional-
nych oraz lokalnych państw członkowskich.
Rzecznik Praw Obywatelskich jest stosunko-
wo nową instytucją, ustanowioną w Traktacie
o UE. Wybiera go Parlament Europejski na
czas kadencji zgromadzenia. Z tej racji musi
przedstawiać Parlamentowi wyniki kontroli
przeprowadzanych w związku z poszczególny-
mi skargami, a także składać specjalne spra-
wozdania roczne. Odwołać może go tylko eu-
ropejski Trybunał Sprawiedliwości. Obecnie
funkcję europejskiego Ombudsmana pełni
Jacob Söderman z Finladii.

Jak więc mieszkańcy UE mogą poskarżyć
się do Rzecznika Praw? Otóż można do nie-
go skierować stosowne pismo w jednym z ofi-
cjalnych języków „piętnastki”. Trzeba w nim
jasno sprecyzować kim jest osoba wnosząca
skargę i przeciwko jakiej instytucji występuje.
Można skorzystać ze standardowego formu-
larza, który dostępny jest w biurze Ombud-
smana i biurach jego odpowiedników w każ-
dym państwie członkowskim. Unijny obywa-
tel może też znaleźć taki formularz na stronie in-
ternetowej http://www.euro-ombudsman.eu.int,
skąd można również wysłać e-maila do Rzecz-
nika. Każda skarga musi być przedstawiona
w terminie do dwóch lat od dnia, kiedy miało
miejsce ewentualne naruszenie praw obywa-
telskich. Ombudsman nie interweniuje jednak
w sprawach będących przedmiotem postępo-
wania sądowego oraz w tych, co do których
już wypowiedział się sąd.

W krajach członkowskich UE Rzecznicy
Praw Obywatelskich na trwałe weszli już do
porządku prawnego. Powołanie jednak ogól-
noeuropejskiej instytucji świadczy o stałym
poszukiwaniu i rozszerzaniu demokratyczne-
go „przedstawicielstwa” instytucji europej-
skich. Jest nim również możliwość zgłasza-
nia przez obywateli Wspólnot – indywidual-
nie lub grupowo – petycji do Parlamentu Eu-
ropejskiego w sprawach objętych zakresem
działania UE i mających z nimi bezpośredni
związek.

Krzysztof Jaroch

O Europie
i informatyce

Podczas Europejskiego Dnia Języków
Obcych, który odbył się w Szkole Pod-
stawowej nr 18, dokonano uroczyste-
go otwarcia i poświęcenia nowej pra-
cowni komputerowej.

i sponsorzy, a w jego trakcie wręczono wyróżnie-
nia Przyjaciela szkoły. Otrzymali je m.in. Emilia
Kristof i ksiądz dziekan Rudolf Myszor. Tego
dnia w szkole zorganizowano również Euro-
pejski Dzień Języków Obcych, podczas
którego zaprezentowano program artystyczny,
a w nim wiersze, piosenki i tańce charakterystyczne

dla różnych krajów. Można było obejrzeć
również Czerwonego kapturka w wersji an-
gielskiej, wysłuchać koncertu piosenki eu-
ropejskiej oraz zobaczyć prace plastyczne
dzieci z Włoch i Danii, a także najróżniej-
sze bibeloty i pamiątki związane z krajami
Europy.

(S)
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Zajrzyj do
Jak na prawdziwą jesień przystało

w rybnickim miejskim serwisie inter-
netowym... spadają liście! Już nieba-
wem wszyscy inetrnauci będą mogli
zajrzeć również na stronę rybnickiej
policji.
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Awans stał się udziałem pedagogów z tere-
nu całej delegatury rybnickiej, a obejmuje ona
swym zasięgiem 30 gmin i 7 powiatów. W gro-
nie osób, które mogą posługiwać się tytułem
„nauczyciel dyplomowany” znaleźli się pedago-
dzy z Czerwionki–Leszczyn, Gotartowic, Żor,
Mikołowa, Jastrzębia czy Łazisk Górnych.
Awans uzyskało również 30 rybnickich nauczy-
cieli, a wśród nich byli m.in. Maria Mrozek,
Elżbieta Paniczek, Joanna Naczyńska
i Anita Geratowska.

— Witam w elitarnym gronie nauczycieli dyplo-
mowanych — mówił goszczący na uroczystości

A wszystko zaczęło się już w ubiegłym roku,
kiedy to realizowany był projekt pod nazwą
Rybnik przykładem wielokulturowości, opraco-
wany przez Gabriela Cyrulika i Grzegorza
Janika z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
nr 3. Wówczas to na partnera udało się pozy-
skać młodzież, nauczycieli oraz samorządow-
ców z Rejonu Wileńskiego na Litwie. Kontak-
ty podtrzymano i w tym roku przygotowano
kolejny program, tym razem pod nazwą Karta
praw młodego obywatela. Projekt ten był reali-
zowany w ramach programu Współpraca ponad
granicami Fundacji im. Stefana Batorego, przy
wsparciu rybnickiego UM. Był on adresowany
przede wszystkim do uczniów z polskich szkół
mniejszościowych, a jego celem była wymiana
doświadczeń na temat świadomości prawnej
młodzieży oraz edukacji obywatelskiej w szko-
le polskiej i litewskiej. Dlatego też uczniowie
z obu krajów wzięli udział we wspólnych zaję-
ciach, które odbyły się w Zespole Szkół Ponad-
podstawowych nr 3, nr 2 w Niedobczycach,
nr 1 w Boguszowicach oraz Gimnazjum nr 5.
Tematyka warsztatów dotyczyła m.in. konwen-
cji praw dziecka, samorządu uczniowskiego
i wizerunku przyjaznej szkoły. Młodzi ludzie
zorganizowali również prawybory.

— Młodzież miała więc możliwość poznania
nowych przyjaciół oraz polskich szkół, a nauczy-
ciele mogli nawiązać kontakty z innymi pedago-

gami — mówił G. Janik, dyrektor ZSP nr 3.
— Oni nie czują się gorsi czy izolowani. Są

otwarci, ciekawi świata, polszczyzny i kontak-
tów z Polakami — mówi o młodzieży G. Cyru-
lik, koordynator projektu.

Podczas kilkudniowego pobytu goście z Li-
twy zwiedzili miasto, Zespół Szkół Wyższych,
Kraków i Ostrawę, a delegacja samorządow-
ców spotkała się z wiceprezydentem Jerzym
Frelichem. Rozmawiano o prowadzonych
w Rybniku inwestycjach i perspektywie integra-

Współpraca rybnickiej podstawówki ze szko-
łami w Austrii i Norwegii trwa już trzy lata.
Połączył ich „Sokrates–Comenius” czyli pro-
gram, który ma pomagać w zawieraniu part-
nerskich porozumień przez szkoły w całej Eu-
ropie. Chodzi o wspólne realizowanie najróż-
niejszych przedsięwzięć edukacyjnych, które
mają ułatwić dzieciom lepsze poznanie swoich
zagranicznych przyjaciół, ich krajów i tradycji.
Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie

z SP 22 dowiedzieli się jakie święta obchodzą
ich norwescy i austriaccy koledzy oraz w jaki
sposób się bawią. Podczas październikowej
wizyty omówione zostały szczegóły związane
z trzecim, ostatnim etapem projektu: — Tym
razem porównywać będziemy legendy, funkcjo-
nujące w danym regionie. Dzieci z Rybnika przy-
gotują program na temat Skarbnika, uczniowie
z Norwegii opowiedzą o trolach, a Austriacy przy-
bliżą postać „utopka” czyli Aquariusa — mówi
Marek Lipiński z SP nr 22.

Podczas pobytu w naszym kraju goście nie
tylko pracowali, ale również zwiedzili Rybnik
i jego okolice, zobaczyli pszczyński zamek
i... żubry oraz Kraków, Wawel i Wieliczkę. Spo-
tkali się z także z przedstawicielami władz mia-
sta. Jak mówi M. Lipiński wzajemne kontakty
są tak dobre, że mimo, iż program dobiega
końca, to będą nadal podtrzymywane.

(S)

ści możliwe będzie również załatwianie czę-
ści spraw urzędowych za pośrednictwem ryb-
nickiej witryny.

Rybnik był jednym z pierwszych samorzą-
dów, które utworzyły internetowy serwis in-
formacyjny. Pierwsza wersja rybnickiego por-
talu pojawiła się w 1997 r., a rok później
w sieci znalazła się profesjonalna witryna,
którą do tej pory odwiedziło prawie 160 ty-
sięcy internautów z całego świata. Dodatkową
atrakcją są drobne elementy graficzne nawią-
zujące do zmieniających się pór roku. Tak więc
zachęcamy do odwiedzenia tej strony, gdzie
oprócz informacji zastaniemy... złotą, rybnicką
jesień.

Już wkrótce swoją stronę internetową uru-
chomi także Komenda Miejska Policji
w Rybniku. Znajdą się na niej m.in. informa-
cje dotyczące poszczególnych posterunków
i dzielnicowych. Pojawi się także kronika po-
licyjna.                                                            (S)

Internetu!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

������������	����
Delegacja nauczycieli z Austrii

i Norwegii przyjechała do SP nr 22,
aby wspólnie opracować szczegóły
projektu realizowanego w ramach
programu Sokrates–Comenius.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

cji z UE. Samorządowcy z Rejonu Wileńskie-
go mówili o tym jak funkcjonuje oświata w ich
kraju i dzielili się swoimi wrażeniami z pobytu:
— Jesteśmy pełni podziwu. Wasze inwestycje,
szczególnie nowoczesne uczelnie, są godne po-
dziwu i pozazdroszczenia. Rybnik robi tak wiele
z myślą o pokoleniu młodych rybniczan. Kierow-
nicy placówek oświatowych to ludzie energiczni
i zafascynowani swoją pracą. Widać, że oświata
rybnicka jest w dobrych rękach — mówił Jan
Dzilbo, były minister oświaty w litewskim rzą-
dzie, obecnie doradca mera Rejonu Wileńskie-
go. — Dziękujemy za to, że dzielicie się z nami
swoimi doświadczeniami.

Wiadomo już, że wzajemne kontakty będą
nadal podtrzymywane. Podczas pobytu w Ryb-
niku goście wielokrotnie zapraszali do odwie-
dzenia Rejonu Wileńskiego, a strona litewska
już zajęła się przygotowaniem nowego, wspól-
nego projektu.

(S)

śląski kurator oświaty Jerzy Grad. Aby zna-
leźć się w tym gronie nauczyciele musieli od-
być wymagane staże i zdać egzaminy. — Jeste-
ście najbardziej doskonalącą się grupą zawo-
dową, możecie pochwalić się niejednokrotnie
kilkoma specjalizacjami zawodowymi — mówił
nauczycielom J. Grad. — Osiągnęliście bardzo
ważny etap i pewnie zastanawiacie się co dalej?
Jedno jest oczywiste, jesteście zbyt młodzi, by na
tym poprzestać.

Jak się okazuje awans zawodowy wiąże się
również z awansem... finansowym. J. Grad za-
pewnił o znacznych podwyżkach, które czekają
nauczycieli dyplomowanych: — Mogę zapew-
nić, że pieniądze te nie są wirtualne i z pewno-
ścią ja otrzymacie — mówił kurator.

W uroczystości wzięli udział przedstawicie-
le delegatury, wizytatorzy, prezydenci oraz bur-
mistrzowie i wójtowie miast, w których uczą
„nauczyciele dyplomowani”.

(S)

Awansowali!
Podczas uroczystości w Zespole

Szkół Ekonomiczno–Usługowych wrę-
czone zostały akty nadania awansu
zawodowego na stopień nauczyciela
dyplomowanego.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Litwini w Rybniku

Godne pozazdroszczenia
Zwiedzili kampus i Centrum Edukacji Zawodowej z Lokalną Akademią

Informatyczną, obejrzeli Mistrzostwa Europy na żużlu, ale przede wszystkim
uczestniczyli w zajęciach dotyczących praworządności i demokracji
w kilku rybnickich szkołach. W taki sposób spędzali czas goszczący
w mieście młodzi ludzie z Rejonu Wileńskiego. Wspólnie z nimi do Rybnika
przyjechali samorządowcy.
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Twórca rybnickiego środowiska jazzowego
„robiąc swoje” nigdy nie zabiegał o poklask
i zaszczyty, ale one same przychodziły do nie-
go. Podobnie jak przyjaciele... To za ich sprawą
w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył się koncert
benefisowy pod hasłem Fascynacja in blue
z okazji 50–lecia pracy twórczej Czesława Gaw-
lika i jego działań propagujących jazz w naszym
mieście i okolicach.

Swoją pracę „u podstaw” rozpoczął na począt-
ku lat 50., zakładając w Rybniku pierwsze ze-
społy grające muzykę, która u nas dopiero za-
częła wychodzić z podziemia. Przez pół wieku

liderowania i uczestniczenia w różnych forma-
cjach podobnych sobie zapaleńców oraz współ-
organizowania koncertów największych gwiazd
polskiego, i nie tylko, jazzu, poznał to środo-
wisko znakomicie i nawiązał wiele żywych do
dziś przyjaźni z muzykami kilku pokoleń. Jest
ceniony przez nich za profesjonalizm, wywa-
żone sądy, skromność i życzliwość. A ponieważ
„Czesławowi się nie odmawia”, benefisowa sce-
na jaśniała od gwiazd. Koncert, prowadzony
przez Jana Poprawę, rozpoczął Kwartet
Jana Ptaszyna Wróblewskiego, w którego
składzie wystąpili m.in. rybniczanie Wojciech
i Jacek Niedzielowie. Ich ojciec, grający nie-
gdyś z Czesławem Gawlikiem Kazimierz
Niedziela, był, obok nieobecnego, niestety,
z powodu choroby Wojciecha Bronowskiego,
jednym z głównych organizatorów benefisu.
Potem usłyszeliśmy, zdaniem beneficjenta, naj-
piękniejsze jazzowe głosy w Polsce czyli Ewę
Urygę i Izę Zając. Prezentacje obu pań prze-
dzielił występ gościa specjalnego – Adama
Makowicza, który wielokrotnie podkreślał,
że źródła jego zainteresowania jazzem tkwią
w Rybniku. — To Czesiu Gawlik otworzył mi drzwi
do krainy jazzu, a potem był po niej znakomitym

przewodnikiem — powiedział słyn-
ny dziś pianista jazzowy, który
pierwsze kroki  stawiał w zespole
Gawlika. Korzystał też z jego bo-
gatej płytoteki. — Dla kultury mu-
zycznej Rybnika i regionu Czesław
Gawlik jest równie ważny jak bra-
cia Szafrankowie... — podkreślał
Adam Makowicz. A potem za-
grał... (I jak go nie kochać za ten wieczny
uśmiech i niezmienną radość tworzenia!). Po
swoim mini–koncercie Adam Makowicz ode-
brał z rąk prezydenta Adama Fudalego me-

dal VIII Wieków
Rybnika, jako
osoba szczególnie
zasłużona dla
promocji naszego
miasta w świecie.
Koncert zakoń-
czyła spora dawka
muzyki w wykona-
niu The High
Bred Jazz Trio
w składzie Woj-
ciech Karolak,
Piotr Baron
i Zbigniew Le-
wandowski, który
swoimi solówkami
mógł zadowolićTrzej przyjaciele z estrady – Jan Ptaszyn Wróblewski, Czesław Gawlik i Adam Makowicz.

Zdjęcia: F.K.

50 lat pracy twórczej

��������	
�������	��
Czesław Gawlik należy do rzadkiego już dziś gatunku ludzi,

którzy nie tracąc energii na tworzenie szumu medialnego,
jakby mimochodem odciskają wokół piętno swojej osobowości.

największych miłośników jazzowego brzmie-
nia perkusji.

W czasie koncertu bohater wieczoru odebrał
gratulacje m.in. od prezydenta A. Fudalego,
Wojtka Bronowskiego (z konieczności – z ta-
śmy) i dyrekcji RCK, zakończone odśpiewa-
niem Stu lat przez wszystkich zgromadzonych.
Sam jubilat ze zwykłą sobie skromnością po-
dziękował i nieomal przeprosił za zamieszanie
spowodowane własną osobą.

W przeddzień benefisu na deskach RCK,
w Klubie Energetyka odbyła się bardziej kame-
ralna uroczystość, w czasie której wystąpiło wielu
„współwyznawców w jazzie”, w tym sam benefi-
cjent. Materialnym dowodem jubileuszu jest
interesujące pod względem formy i treści wy-
dawnictwo pełne szczegółów z życia i działal-
ności jubilata. A „GR” cieszy się, że może Cze-
sława Gawlika zaliczyć do grona swych przyja-
ciół i wiernych czytelników, a tym samym gościć
go w redakcji co najmniej raz w miesiącu.

(r)

Czesław Gawlik urodził się 12 października 1930 r.
w Rybniku. Ze względu na wojnę rozpoczynał edukację pod-
stawową w szkole polskiej, a ukończył w niemieckiej. Po woj-
nie chodził do gimnazjum i liceum administracji. Równocze-
śnie uczył się muzyki, o co zabiegał ojciec – działacz śląskie-
go ruchu śpiewaczego. Brał też prywatne lekcje gry na akor-
deonie, uczęszczał na zajęcia prof. Łodygowskiego w szkole
muzycznej, a w latach 50. uczył się instrumentacji i aranża-
cji u prof. Zorychty, który nakłonił uzdolnionego ucznia do
poważnego potraktowania muzyki i założenia zespołu.

Oprócz muzyki kochał sport – uprawiał wyczynowo siat-
kówkę oraz szermierkę, grał też w tenisa, a nawet rozpoczął
studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Edukacji tej nie
dokończył, bo zwyciężyła muzyka i w tym kierunku dalej się
szkolił. Ukończył Studium Muzyczne WOK oraz Studium Kul-
tury i Oświaty w Warszawie. Przez większą część zawodowe-
go życia był związany z rybnickimi placówkami kultury
– najdłużej z Domem Kultury Ryfamy. Sławny Bombaj stał
się mekką ludzi zafascynowanych, podobnie jak Cz. Gawlik,
jazzem. Zaczęły powstawać pierwsze zespoły, a koncertem
w październiku 1957 r. rybniccy jazzmani pod wodzą Czesła-
wa Gawlika wyszli z ukrycia dzięki artystycznej, ale i poli-
tycznej odwilży. Środowisko było tak liczne, że za sprawą
Gawlika powstał w Rybniku oddział Śląskiego Jazz Clubu.
Rybniczanie gościli największych i podpatrywali najlepsze
wzorce. Muzyczną jazzową edukację dopełniali słuchaniem

zdobywanych z trudem płyt artystów z Zachodu i USA.
W latach 60. rybnickie zespoły w różnym składzie i konfigu-
racjach odniosły wiele sukcesów na scenach polskich i za-
granicznych. Najważniejsze to m.in. występ na X Jazz Jam-
boree w  1967 r. w Warszawie, udział w konkursie Muzyki
Jazzowej w ramach IX Światowego Festiwalu Młodzieży i Stu-
dentów w Sofii oraz podczas Festiwalu Krajów Nadbałtyc-
kich w Rostocku, a później udział w Złotej Tarce w Warsza-
wie. W tych latach grupa Cz. Gawlika uważana była za czo-
łową wśród zespołów amatorskich. Przez wiele lat jubilat był
też kierownikiem muzycznym kabaretu ������. W latach
80. i 90. Czesław Gawlik liderował South Silesian Brass
Bandowi, na początku lat 90. zaprzyjaźnieni muzycy
skrzyknęli się i stworzyli Veritable Silesian Old Po-
wer, który gra okazjonalnie do dziś. Wielką rolę odegrał
Cz. Gawlik jako organizator koncertów jazzowych, w tym na
Małej Scenie Rybnickiej, i propagator tego gatunku muzyki.
Obok W. Bronowskiego, był inicjatorem największej jazzo-
wej imprezy w Rybniku czyli Silesian Jazz Meetingu,
na którą od lat są zapraszane największe gwiazdy, również
z zagranicy. Zaangażował się także w powstanie Klubu Jaz-
zowego ����	
 i wciąż dzieli się swoimi doświadcze-
niami artystycznymi i organizacyjnymi. Czesław Gawlik jest
laureatem wielu odznaczeń i nagród, w tym Złotej Honoro-
wej Lampki Górniczej, którą otrzymał w 1992 roku.

Gratulacje składa Ewa Ryszka z ZM Rybnika.
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„Lampka” przyznawana jest od 1985 r. oso-

bom szczególnie zasłużonym dla miasta i re-
gionu. Otrzymują ją ludzie związani z ziemią
rybnicką, którzy poprzez swoją działalność kul-
turalną rozsławiają nasz region w kraju i poza
jego granicami. W tym roku statuetkę, zapro-

Wojciech Bronowski ur. 28.04.1938 r. we Włocławku. W wieku 16–17 lat zagrał
w szkolnym teatrze kilka znaczących ról, recytował także wiersze w Klubie Młodej Inteli-
gencji. W 1956 r. podjął pracę kierownika administracyjnego w Zespole Pieśni i Tańca
„Pomorze”, tam też po raz pierwszy wystąpił w roli konferansjera na scenie Teatru Pol-
skiego w Bydgoszczy i odtąd w tej roli występował wielokrotnie. W 1962 r. przeprowadził
się na Śląsk. Mieszkając w Rybniku wziął udział w eliminacjach IX Ogólnopolskiego Kon-
kursu Recytatorskiego i zdobył nagrodę centralną. Później wielokrotnie bywał laureatem
konursów recytatorskich. Po podjęciu pracy w Domu Kultury „Ryfamy” założył Teatr Po-
ezji. Był to wtedy jeden z pierwszych tego typu zespołów w województwie katowickim.
Teatr Poezji przyjął później nazwę Osesek. Powołał do życia Rybnickie Dni Poezji, które
w 1963 r. przybrały nazwę Rybnickie Dni Literatury. W 1983 r. został mianowany dyrekto-
rem Rybnickiego Ośrodka Kultury. Za jego dyrektorowania wykonano szereg robót budow-
lanych, zakupiono nowy sprzęt nagłaśniający, wprowadzono Dolby Stereo. Wyremontowa-
no także Małą Scenę Rybnicką na ulicy Kościuszki, gdzie powstała sala kameralna, na
której odbyło się wiele świetnych koncertów i spektakli. Wspólnie z Czesławem Gawlikiem
w 1985 r. zainicjował koncerty Silesian Jazz Meeting. Był także jednym z pomysłodawców

Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Lira”. W 1984
r. uruchomił Kino Premierowe. Z jego inicjatywy odbywały
się w Rybniku przez kilka lat Ogólnopolskie Konfrontacje Filmowe.
Wojciech Bronowski jest również założycielem Dyskusyjnego
Klubu Filmowego „Ekran”, w którym w ciągu 38 lat wy-
świetlono prawie 1600 tytułów z 39 krajów świata. Po odejściu
z Rybnickiego Centrum Kultury w 1996 r. nadal angażuje się
w życie kulturalne miasta, bywa jurorem, kierownikiem artystycz-
nym i inicjatorem wydarzeń kulturalnych, imprez i festiwali.

W tym roku mija 40 lat jego pracy w kulturze dla rybniczan
i 50 lat pracy artystycznej.

jektowaną przez Zygmunta Brachmańskiego,
otrzymał Wojciech Bronowski. Niestety, ze
względu na zły stan zdrowia bohater tej uro-
czystości nie mógł osobiście odebrać jej z rąk
prezydenta miasta Adama Fudalego.  — Ryb-
nik ma szczęście do ludzi z pasją, a takim wła-
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Jadwiga Demczuk–Bronowska odbiera Honorową Złotą
Lampkę Górniczą.
              Laureat był obecny... na ekranie. Zdjęcia.: F.K.

Najważniejszym momentem
uroczystej inauguracji Ryb-
nickich Dni Literatury było
wręczenie Honorowej Złotej
Lampki Górniczej.

Spektakl „Rewizor” z Markiem Perepeczko spodobał się rybnickiej publiczności.

śnie człowiekiem jest Wojciech Bronowski —
mówił o laureacie Honorowej Złotej Lampki
Górniczej prezydent, który złożył gratulacje
jego żonie Jadwidze Demczuk–Bronowskiej.

— Ponad 25 razy mój mąż inaugurował Ryb-
nickie Dni Literatury, a do 1995 r. był szefem
komitetu organizacyjnego. Jest to więc trochę jego
impreza – mówiła J. Demczuk–Bronowska.
Chociaż W. Bronowski nie mógł uczestniczyć
w inauguracji RDL, nie znaczy to, że tego wie-
czoru nie był obecny w Teatrze Ziemi Rybnic-
kiej. Publiczność mogła bowiem zobaczyć krót-
ki film, przybliżający jego sylwetkę, a nawet
usłyszeć głos szanownego laureata: — Wymy-
śliłem tę imprezę literacko–artystyczną przy wy-
bitnej pomocy poety Zbyszka Jankowskiego
i muzyka Czesława Gawlika. Oni otrzymali już
„Złotą Lampkę”, podobnie jak inni, wielcy ar-
tyści i działacze kultury. Cieszę się, że na mnie
również przyszła kolej, i że mogę dołączyć do tego
znakomitego grona. Smutno mi, że nie mogę oso-
biście odebrać lampki, zważywszy, że dość dłu-
go na nią czekałem, ale jednocześnie cieszę się,
że obecni organizatorzy Rybnickich Dni Litera-
tury nie zapomnieli o mojej prawie 30–letniej
pracy jako przewodniczącego komitetu organi-
zacyjnego tej imprezy. Dzięki raz jeszcze — mówił
W. Bronowski.

Tuż po oficjalnym otwarciu XXXIII RDL
publiczność obejrzała spektakl Rewizor w wy-
konaniu Teatru im. Adama Mickiewicza. W roli
Horodniczego wystąpił niezapomniany Jano-
sik – Marek Perepeczko. Sztuka Mikołaja
Gogola obnażająca ludzkie słabości, przywary
i demaskująca układy społeczne przypadła do
gustu rybnickiej publiczności.

(S)
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Scenografka znana ze współpracy z najwybit-
niejszymi reżyserami (Braun, Hanuszkiewicz,
Tomaszewski, Grzegorzewski, Prus i in.) przy-
była na wernisaż i sama mogła podziwiać, jak
jej kostiumy kolejny raz ożyły na żywych mode-
lach. Wśród licznie zgromadzonych gości krą-
żyły postacie Szekspirowskie i baśniowe, wzbu-
dzając zachwyt elegancją wykonania, doborem
rzadkich materii, a przede wszystkim czarując
niezwykłą, zjawiskową wizją kostiumologa.

Kto nie był na wernisażu, stracił mnóstwo
ciekawych wspomnień i anegdot, których nie
szczędziła autorka wystawy. Urodzona w Ryb-
niku, kształciła się w Krakowie, a obecnie
mieszka w Warszawie. Opowiadała o kulisach
przygód znanych aktorów z kostiumami: Ma-
rii Pakulnis, Jana Peszka czy Piotra Fron-
czewskiego. Mówiła o swoich sukcesach

Jednak publiczność, która przyszła na ten
koncert do TZR usłyszała o wiele więcej. Po-
cząwszy od niezapomnianego Tańcz mnie
(Dance me) Leonrda Cohena, Wyobraź so-
bie (Imagine) Johna Lennona, a skończyw-
szy na Każdy oddech Twój (Every breath you
take) Stinga. Wspaniała gra muzyków,
a przede wszystkim wyjątkowa interpretacja
wykonawców sprawiła, że koncert był praw-
dziwą ucztą dla miłośników poezji śpiewanej.
Na rybnickiej scenie wystąpili laureaci wielu
konkursów piosenki, m.in. Magdalena Ce-

lińska, Jola Sip, Dzidka Muzolf czy Ja-
cek Musiatowicz. To oni przypomnieli  prze-
piękne utwory z repertuaru Jacquesa Bre-
la, Kurta Weila, Jerzego Satanowskiego,
Edwarda Stachury czy Jacka Kaczmar-
skiego. Z pewnością publiczność długo będzie
pamiętać mistrzowskie wykonanie Małego skrzy-
dła (Little Wing) Jimmy Hendrixa w interpre-
tacji Marka Andrzejewskiego. Podobnie jak
Ataman. Miło bracia, miło wyśpiewany przez
Jana Kondraka czy przypomniany przez
Piotra Selima Stary Sizet Luisa Llacha,

Wśród gości krążyły postacie szekspirowskie
i baśniowe...

Zdjęcia: F.K.

�����������	 do którego Jacek Kaczmarski napisał później
niezapomniany tekst Mury. Na wyjątkowość
koncertu złożyły się przede wszystkim tek-
sty w tłumaczeniu m.in. Macieja Zemba-
tego, Filipa Łobodzińskiego czy Wojcie-
cha Młynarskiego. Całość zakończył utwór
Ogród wiszący w brawurowym wykonaniu
Marka Gałązki i Lubelskiej Federacji Bar-
dów. Piosenka wzorowana jest na litanii
i zawiera podziękowania dla wielkich bar-
dów – Bułata Okudżawy, Boba Dylana,
Leonarda Cohena i wielu, wielu innych.
W piosence powtarza się wers „Wielkie
ci dzięki za Twoje piosenki”. Dziękowała
również rybnicka publiczność, która zgoto-
wała artystom owację na stojąco. Nie obyło
się bez bisu. Z pewnością wiele osób wraca-
ło do domu nucąc „Wielkie ci dzięki,
Lubelska Federacjo Bardów, za Twoje pio-
senki”.

(S)

— Edward Stachura napisał kiedyś tekst, w którym do ogrodu wiszącego
przyrównał ludzi, którzy byli najwybitniejszymi bardami świata i pisali naj-
piękniejsze piosenki — mówił Jan Kondrak z Lubelskiej Federacji Bar-
dów. — W oparciu o ten wiersz ułożyliśmy scenariusz tego koncertu. Wybrali-
śmy te pieśni, które najbardziej kojarzą się z wielkimi twórcami. Posłuchamy
więc utworów Dylana, Brassensa, Wysockiego i Okudżawy.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Galeria Sztuki RCK już  3 października rozpoczęła XXXIII RDL wysta-

wą projektów scenografii teatralnej oraz kostiumów autorstwa Zofii de Ines.

i zazdrościach (Arcadius Weremczuk – zapa-
miętać!), najbliższych planach (Straszny dwór
z Mikołajem Grabowskim w Moskwie i Dzia-
dy z Pantomimą Wrocławską). Zofia de Ines
dziękowała za zaproszenie do Rybnika, który
pamięta z dzieciństwa (to jednak w większości
spędziła w Czerwionce). Wernisaż jej wystawy
– dzięki ożywionym kostiumom – jak rzadko
który mógł olśnić oczy oraz ożywić wyobraź-
nię widzów. Samą wystawę – uzupełnioną ka-
talogiem z ciekawymi informacjami o Z. de
Ines – można oglądać (już wspomagając się
mocniej wyobraźnią) do końca października br.

(gw)Autorka niezwykłych kostiumów.
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Do niedawna uczył języka polskiego, gdyż
jak twierdzi „ktoś kto nie jest Miłoszem musi
z czegoś żyć”. Jerzy Sosnowski jest obecnie
dziennikarzem i pracuje w radiowej „Trójce”.
O swoich książkach Apokryf Agłai, Wielościan
i Linia nocna mówił podczas spotkania z mło-
dzieżą Zespołu Szkół Technicznych. Ucznio-
wie wysłuchali jego opowiadań Sędzia pokoju
z Archiwum X oraz Partner, pochodzących ze
zbioru Linia nocna. W utworach tych wyraź-
nie dominują elementy s–f. Jak wyjaśnił J. So-
sonowski powstały one w oparciu o... sny. Dla-
tego uczniowie pytali literata o jego zaintere-
sowania parapsychologią, wiarę w istnienie
UFO oraz o pisarskie inspiracje. — Warto za-
pamiętywać sny i notować je — mówił o pomy-
słach na książki J. Sosonowski. — Poza tym słu-
cham tego, co mówią inni i korzystam z wła-
snych przeżyć i doświadczeń.

A są one bogate, a do tego nietypowe, jak
chociażby... seans spirytystyczny,
w którym dziennikarz uczestni-
czył. J. Sosonowski napisał rów-
nież dwie książki o charakterze
historyczno–literackim, m.in.
Smierć czarownicy! – szkice o li-
teraturze i zwątpieniu. Był także
krytykiem oraz wykładał na Uni-
wersytecie Warszawskim.      (S)

Tradycyjnie już goście Rybnickich
Dni Literatury wzięli udział w spotka-
niach ze swoimi czytelnikami.

Piegi i smoki
Bohdan Butenko – grafik oraz ilustrator

tak znanych książek dla dzieci jak Niewiary-
godne przygody Marka Piegusa E. Niziurskie-
go albo Cyryl, gdzie jesteś? W. Woroszylskiego,
zwany architektem książki – spotkał się z dzieć-
mi naszych szkół. Artysta nie miał wiele do po-
wiedzenia młodym wielbicielom. Zajął ich na
półtorej godziny poprawianiem rysunku straża-
ka i lekarza, turniejem na rysowanie smoka czy
domalowanie piegów Markowi Piegusowi z za-
wiązanymi oczyma. Dzieci z autorem Bałwanki
Gapiszony bawiły się świetnie i pewnie niepręd-
ko go zapomną. Było wesoło, podobnie jak na
ilustracjach pana Butenki.                          (gw)

Poza stadem
Dorota Terakowska – spo-

tkała się z czytelnikami (głównie
uczniami liceum dla Dorosłych)
w PiMBP. Autorka 9 książek,
w tym trzech baśniowych dla dzie-
ci oraz pozostałych dla wszystkich
czytelników lubi brać sprawy
w swoje ręce. Przez godzinę opo-
wiadała o rodzinie, pisarstwie
i obsesjach. Pisząc, stara się o to,
by zostawić po sobie ślad – świadectwo walki
ze zniewoleniem (kiedyś) i konsumpcjonizmem
(obecnie). Uczula na to, by być w życiu otwar-
tym umysłem, istotą indywidualną. — Odważ
się istnieć poza stadem — mówi.

Autorka Poczwarki słuchaczy u progu doro-
słości zachęcała do myślowej aktywności i czyta-
nia: - Nie znam dzieła literackiego, które by komuś
wyrządziło krzywdę. Za to znam wiele ogłupiają-
cych i znieczulających filmów. Dzieliła się swoimi
refleksjami na temat Boga i religii (Bóg ma nas
łączyć, nie dzielić!). Zachęcała raczej do korzy-
stania z Internetu niż TV: — Mój wybór mnie
określa. W Internecie znajduje to, czego szuka,
a na głupotę TV zna jedną odpowiedź: czerwo-
ny guzik pilota i sięgnięcie po książkę.            (gw)
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Goście XXXIII RDL (od lewej): Bohdan Butenko, Ewa Chotomska, Tomasz Lengren,
Dorota Terakowska, Marek Ławrynowicz i Jerzy Sosnowski.                                  Zdj.: F.K.

„Na spacerek koło nogi idą z panem czworo-
nogi” recytowały głośno maluchy z SP nr 1 pod-
czas spotkania z Ewą Chotomską, autorką
kilkuset programów telewizyjnych, do których
napisała scenariusze, piosenki, bajki oraz wier-
szyki. Przez 17 lat E. Chotomska przygotowy-
wała program Tik–Tak, w którym kreowała
postać niezapomnianej Ciotki–Klotki. Wspól-
nie z Andrzejem Grabowskim napisała Przy-
gody Zająca Poziomki. Obecnie współpracuje
przy realizacji telewizyjnych programów dzie-
cięcych Budzik i Jedyneczka.

Podczas spotkania z najmłodszymi E. Cho-
tomska opowiadała o tym jak powstają jej wier-
sze, jak znajduje tematy i dobiera rymy. Dzie-
liła się wrażeniami z pracy z dziećmi przy re-
alizacji programów telewizyjnych oraz wspomi-
nała czasy, kiedy jako mała dziewczynka do-
starczała pomysłów swojej mamie, pisarce
Wandzie Chotomskiej. Jednak większą część
spotkania z rybnickimi dziećmi wypełniła za-
bawa. Milusińscy zgadywali zagadki, słuchali
wierszyków i śpiewali znane i popularne pio-
senki autorstwa E. Chotomskiej.                (S) Rady na przyszłość

Tomasz Lengren – ab-
solwent ASP i PWSFTViT,
autor nagradzanych na festi-
walach filmów dokumental-
nych i fabularnych. Reżyser
cyklu „Portrety współczesnej
prozy polskiej”. Zagrał w kil-
kudziesięciu filmach wybit-
nych polskich reżyserów.
Uczniom II LO udzielał
wskazówek na przyszłość: —
Wywyższajcie się, a będziecie
wywyższani — mówił T. Len-
gren. — Dajcie się zauważyć,
przecież macie tak wiele do
powiedzenia.

Reżyser radził młodzieży
jak dostać się na studia ar-
tystyczne, opowiadał o ich
specyfice i kryteriach jakimi
przy doborze studentów
kieruje się komisja egzami-

nacyjna. Mówił o serialach komediowych, me-
todach manipulacji publicznością, własnym
warsztacie oraz podglądaniu przy pracy innych
reżyserów, m.in. Krzysztofa Kieślowskiego. Za-
chęcał młodzież do wytrwałej pracy, zdobywa-
nia doświadczeń, a także do... chodzenia do kina.
Wszystkim zaś życzył wielu sukcesów.            (S)

O szkole, literaturze
i debiutach

Z uczniami Zespołu Szkół Budowlanych
spotkał się Marek Ławrynowicz, autor powie-
ści Kapitan Car, Diabeł na dzwonnicy i Kino Szpak.
Fragmenty tej ostatniej książki literat czytał
w trakcie spotkania. Dzięki temu młodzież po-
znała niektóre przygody Borówy, Ziantka, Szpun-
ta i Ewy, ich pierwsze, szkolne miłości oraz pery-
petie z nauczycielami. Wiele zamieszczonych
w powieści historii M. Ławrynowicz napisał
w oparciu o swoje własne przeżycia. Zdaniem pi-
sarza niektóre historie są z pewnością „niewycho-
wawcze, ale prawdziwe”. Podczas spotkania

M. Ławrynowicz mówił o swoim książkowym de-
biucie, niemieckich wydaniach powieści, ich te-
matyce, inspiracjach oraz dorobku artystycznym.
Pisarz ma na swoim koncie prawie 2000 drob-
nych utworów literackich pisanych dla radia, pra-
sy i telewizji. Jest też autorem słuchowisk radio-
wych, emitowanych w I i II programie Polskiego
Radia oraz Radia Bis.                                      (S)

Inspiracje
z „Archiwum X”

Ciotka z Tik–Taka

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Na wystawie zatytułowanej Wielcy Ślązacy
XX wieku przedstawione zostały sylwetki czte-
rech księży: Emila Szramka, Józefa Czem-
piela, Franciszka Blachnickiego i Konra-
da Szwedy. Ekspozycję opracował i wykonał
Tadeusz Gajewski, wiceprezes Klubu Inte-
ligencji Katolickiej w Rybniku, który posta-
nowił umieścić na niej najróżniejsze doku-
menty i pamiątki związane z życiem duchow-
nych. Można zatem zobaczyć m.in. fragmen-
ty pamiętników, świadectwa narodzin, dyplo-
my teologiczne, jak również wiele zdjęć

Ich autorem jest Alojzy Błędowski, ale nie
tylko. Na prezentowanej wystawie znalazły się
również prace dzieci, stworzone pod kierun-
kiem A. Błędowskiego podczas warsztatów ce-
ramicznych. Zorganizowano je latem tego roku
w chwałowickim DK, a w ich trakcie dzieci ule-
piły najróżniejsze naczynia, dzbanki, kubki,
aniołki i zwierzęta.

Alojzy Błędowski posiada tytuł mistrza rze-
miosła artystycznego, brał udział w licznych wy-
stawach indywidualnych i zbiorowych, prezen-
tując dzieła ceramiczne. Obecnie jest na przed-
wczesnej emeryturze i jak sam mówi „uprawia
zaniedbane poletko” czyli... malarstwo sztalu-
gowe. Pracuje w technice malarstwa olejnego,
akwareli i pasteli, ale równie chętnie sięga po
aparat i uwiecznia świat na kliszy fotograficz-
nej. „Dziecięcą” wystawę można oglądać do
końca października.

(S)

przedstawiających rodziców czy parafian.
Są także fotografie, dokumentujące pracę,
osiągnięcia i ludzi, z którymi księża zetknęli
się na swojej kapłańskiej drodze. Uroczyste
otwarcie ekspozycji poprzedziła msza święta,
a dzięki krótkiej prelekcji wszyscy zgromadze-
ni mogli poznać historię życia księży i ich dra-
matyczne losy.

Wystawa Wielcy Ślązacy XX wieku ma tra-
fić do rybnickich kościołów, a z czasem ma być
poszerzona o nowe postacie.

(S)

Na płótnie i fotografii

Dom Kultury w Niewiadomiu 4 październi-
ka gościł Jadwigę Swobodę–Manderę z wer-
nisażem jej prac malarskich oraz wieczorem
poezji. Blisko 50 słuchaczy i widzów mogło
podziwiać wspomnienia piszącej, obecnie eme-
rytowanej nauczycielki, która wychowała
się w Radlinie, a pracę pedagoga kończyła
w I LO w Rybniku.

Wysłuchaliśmy wielu wierszy, które ich au-
torka opatrzyła ilustracyjnym gestem oraz gło-
sem oscylującym między szeptem, a mocną
emfazą. Utwory – głównie refleksje z podróży
po świecie (m.in. Australia, Afryka...) – ope-
rują przważnie figurą wyliczenia, co daje cie-
kawe efekty – szczególnie w zderzeniu z  escha-
tologicznym tematem. Nie dziwi więc upodo-
banie autorki do kultury Egiptu, gdzie faraono-
wie chcieli ze sobą zabrać cały ten świat rzeczy
na całe tamto życie. Chciałaby podobnie. Sce-
nę i przedsionek sali teatralnej wypełniły akwa-
rele bohaterki wieczoru, która najchętniej ma-
luje kwiaty oraz dziewczęta i psy.

Wieczór ubarwiły występy wokalne oraz in-
strumentalne J. Gumieli, E. Stawarskiej
i K. Więcek, wspomnienie J. Bednorza, na-
uczyciela J. Mandery o niej jako uczennicy oraz
słowa pisarki na zakończenie: — To co przeży-
łam, tu odświeżyłam. Poezja jest mną...

(gw)

Uroczyste otwarcie wystawy.                                                                                                           Zdj.: (S)

Wzorem Jana Marcina Szancera – tak zatytułowany jest konkurs plastyczny, ogłoszo-
ny przez Oddział Dla Dzieci i Młodzieży Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Konkurs uświetni obchody przypadającej w tym roku 100 rocznicy urodzin wybitnego grafi-
ka, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, znakomitego ilustratora książek. Celem
konkursu jest rozbudzenie wyobraźni i edukacja dzieci poprzez interpretację plastyczną ulu-
bionych utworów literackich.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat, a prace mogą być wykonane
dowolną techniką malarską. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę formatu A3, a po-
winna ona zawierać tytuł utworu literackiego, do którego została wykonana ilustracja, imię,
nazwisko, wiek oraz adres młodego ilustratora. Prace należy dostarczyć osobiście lub nadsyłać
do 30 października pod adres: Oddział Dla Dzieci i Młodzieży Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej, ul. Szafranka 7, 44-200 Rybnik.

Pokonkursową wystawę prac będzie można oglądać w bibliotece już w listopadzie.

��������	�
������
— To wielcy Ślązacy; wielcy duchem i świadectwem swojego

życia, a ich postawa jest godna naśladowania — tak scharakte-
ryzowani zostali bohaterowie wystawy, którą otwarto
19 września w kościele pw. św. Jadwigi w Rybniku.

���������	
����
�

Wiersze i kwiaty
w Niewiadomiu

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Z dziećmi
o dzieciach

W chwałowickim Domu Kultury
można oglądać wystawę Portrety, na
którą składają się pastele i fotografie
przedstawiające dzieci.
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Wspólnie z jubilatami świętowali wiceprezy-
denci miasta Jerzy Frelich i Piotr Szczyrbow-
ski, wiceprzewodnicząca RM Maria
Z. Smołka oraz Maria Cwenar, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Rybniku. To wła-
śnie oni złożyli wszystkim obecnym życzenia
zdrowia i dalszej pomyślności oraz wręczyli
przyznawane przez Prezydenta RP Medale za
długoletnie pożycie małżeńskie.

— Te 50 lat przeleciało nie wiadomo kiedy —
mówi Janina Stasiak, która wspólnie z mężem
Stanisławem wciąż śpiewa w chórze i z radością
bawi 10 wnucząt. — Kiedyś pracowałam zawodo-
wo, ale mój mąż nie lubił gotować obiadów, więc
musiałam się zwolnić.

W trakcie uroczystości złotych godów wspólnie
śpiewano i biesiadowano oraz wspominano czasy,
kiedy budowa domu i zwykłe pranie było prawdzi-
wym wyzwaniem.  — Dawniej to był inny świat.

W konferencji wzięli udział prezydent Ryb-
nika Adam Fudali, pełnomocnik rektora Aka-
demii Ekonomicznej Jan Czempas, pełnomoc-
nik rektora Uniwersytetu Śląskiego Zbigniew
Kadłubek, dyrektor administracyjny Centrum
Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej
w Rybniku Stefan Makosz oraz przewodniczą-
cy Rady Miasta i prezes Fundacji Ekologicznej
Ekoterm Silesia Michał Śmigielski.

Miasteczko akademickie powstające na ba-
zie byłego szpitala przy ul. Rudzkiej ma doce-
lowo zapewnić miejsca dla sześciu tysięcy stu-
dentów kształcących się na kierunkach o pro-
filu technicznym, humanistycznym i ekono-
micznym. Jako pierwsza rozpoczęła tu działal-
ność Politechnika Śląska, której studenci pod-
jęli naukę w październiku 2000 roku. W ubie-
głym roku dołączyło do nich prawie dwustu stu-
dentów Uniwersytetu Śląskiego, a do użytku
oddane zostało Laboratorium Nowoczesnych
Technologii Przemysłowych, powstałe przy
udziale środków Unii Europejskiej.

16 października odbyła się uroczysta inau-
guracja roku akademickiego połączona
z otwarciem kolejnych obiektów rybnickiego
Zespołu Szkół Wyższych – budynku dydaktycz-
nego Akademii Ekonomicznej oraz Cen-
trum Upowszechniania Technologii Infor-
matycznych. O szczegółach napiszemy w na-
stępnym numerze „GR”.

Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych
przy Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku

prowadzi nabór na studia podyplomowe organizowane w systemie zaocznym nt.
„Strategia rozwoju ekoenergetyki komunalnej” – dla absolwentów szkół technicznych

„Technika i technologia ekoenergetyki komunalnej” – dla absolwentów szkół nietechnicznych.
Informacji udziela sekretariat LNTP, 44–200 Rybnik, ul. Rudzka 13, tel.(032) 432 91 78,

e–mail: ckilab@polsl.gliwice.pl

Wspólnie ze studentami Uniwersytetu III Wieku wykładu wysłuchał Adam Fudali.
Zdj.: F.K.

Zdj.: Foto–Łękawski

W studenckich ławach...

Teraz jak się dzieciom opowiada, to nie chcą wie-
rzyć. Chodziło się rok w rok w tym samym płaszczu
czy kostiumie, miało się dwie pary butów – jedne do
kościoła, a drugie do sklepu — wspomina J. Sta-
siak.

Podczas spotkania z jubilatami pamiątkowy
medal VIII Wieków Rybnika wręczono byłemu
radnemu, działaczowi Stowarzyszenia Rybnik–
Europa Adamowi Wyleżychowi, któremu

w trakcie uroczystości towarzyszyła żona Maria.
50 lat temu przysięgę małżeńską złożyli so-

bie państwo: Krystyna i Bernard Fojcikowie,
Aniela i Feliks Cieślikowie, Stanisława
i Wacław Przeorscy, Cecylia i Karol Płacz-
kowie, Anna i Jan Maciończykowie, Jani-
na i Stanisław Stasiakowie, Otylia i Stani-
sław Kuśkowie, Anna i Leon Karwatowie,
Józefa i Bolesław Czerwińscy. Wśród uczest-
ników spotkania były również Aniela Kisia-
ła, Janina Piaścik i Anna Pałka, których
mężowie, niestety, nie doczekali uroczystości
wręczenia prezydenckich medali.               (S)
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Wykłady i nauka języków obcych? „Czemu
nie” mówią osoby starsze, dla których taki
sposób spędzania
wolnego czasu
jest okazją do ak-
tywności, spotkań
i rozwijania wła-
snych zaintereso-
wań oraz do przy-
słowiowej walki
z nudą.

Inaugurac ję
roku akademic-
kiego rozpoczęła
msza św. w ko-
ściele pw. Matki
Boskiej Bolesnej,
a następnie wszy-
scy goście przeszli

„Tak” na 50 lat
Wspominali swoją młodość i dawne

czasy oraz radości i smutki wspólne-
go życia – tak małżonkowie, którzy
przeżyli razem 50 lat, spędzili uroczy-
stość złotych godów zorganizowaną
w Urzędzie Miasta Rybnika.

Pierwszy rok akademicki zainaugu-
rował Uniwersytet Trzeciego Wieku,
na którym studiują osoby starsze.
I trudno się dziwić, przecież na naukę
nigdy nie jest za późno.

do auli Uniwersytetu Śląskiego w Zespole
Szkół Wyższych. Tam pełnomocnik rektora
Uniwersytetu Śl. ds. Uniwersytetu III wieku
Helena Hrapkiewicz przedstawiła wykład
pt. Dialog jako podstawa stosunków międzyludz-
kich. Wystąpił także kwartet smyczkowy.

(S)
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W auli Akademii Ekonomicznej na

terenie Zespołu Szkół Wyższych odby-
ła się konferencja prasowa poświęco-
na sprawom związanym z możliwościa-
mi i kierunkami kształcenia w ZSW.
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Kontynuujemy nasz cykl pre-
zentujący stare zdjęcia przedsta-
wiające losy Rybnika i rybniczan
na przestrzeni ostatnich 150 lat.
Każda publikowana fotografia
otrzyma swój numer. Ułatwi to
dyskusję z Czytelnikami na temat
przedstawionych na zdjęciu wyda-
rzeń, rzeczy i osób. Zachęcamy
więc Czytelników do wycinania
tych stron i zbierania ich w segre-
gatorze.

Ponadto proponujemy Czytel-
nikom współredagowanie cyklu –
zachęcamy do przynoszenia do re-
dakcji starych zdjęć będących
świadkami minionych czasów.
Najbardziej interesujące zamieści-
my w „GR”. Za każde zdjęcie wy-
brane do druku, zapłacimy 10,00
zł. Sponsorem akcji jest Wydaw-
nictwo „Śląskie ABC” z Rybnika.
Za powierzone nam zdjęcia -
dziękujemy.

����������	
�������
(cz.10)

����������	
�������

To przepiękne zdjęcie z ok. 1935 r. przedstawia zwożenie kamieni polnych, które były budulcem fundamentów kościoła
św. Andrzeja Boboli w Leszczynach. Zdjęcie to związane jest z Rybnikiem przez uchwyconą w kadrze osobę księdza Adolfa
Pojdę (1881-1942), który urodził się i wychował w Rybniku, na terenie dzisiejszej dzielnicy Ligocka Kuźnia. Ks. Adolfa
Pojdy, przedwojennego proboszcza w Leszczynach nie należy mylić z ks. Janem Pojdą (1890-1942) pochodzącym z Py-
skowic, przedwojennym proboszczem z Książenic. Obaj zginęli w tym samym roku w hitlerowskich obozach koncentracyj-
nych. Dodajmy, że w dzielnicy Kamień jest ulica ks. Jana Pojdy. Zdjęcie dostarczył Ludwik Smołka.

 10/1

 10/2

 10/3
  Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia pomnika „Tym co za
ojczyznę życie oddali w latach 1939-1945”.  Niestety, nie
znamy dokładnej daty tej uroczystości. Pomnik ten mieści
się w Gotartowicach przy ulicy Gotartowickiej. Zdjęcie do-
starczył Piotr Larysz.

Uchwycona na fotografii kamienica ze sklepem znajduje się w dziel-
nicy Smolna. Jak poinformował nas właściciel zdjęcia – Jan Drozdek
– dom ten znajduje się przy dzisiejszej ulicy Wiejskiej nr 23. Zdjęcie
to zrobiono w 1927 roku.
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W połowie września zawodnicy Sekcji Tere-
nowej „Promyk” z Rybnika byli uczestnikami
II Ogólnopolskich Regat Żeglarskich Olim-
piad Specjalnych, które odbyły się w Czersku.

Załoga nr 1 w składzie:  Adam Bartoniek
– sternik, Rafał Wajner – opiekun oraz  zawod-
nicy – Grzegorz Mól, Damian Wojciechowski
i Aneta Czarnocka wywalczyła II miejsce. Na-
tomiast załoga nr 2 w składzie: Aleksandra Har-
nasz – sternik, Anna Michalska – opiekun i za-
wodnicy – Damian Poloczek, Mateusz Ptak,

Żużlowcy RKM–u Rybnik po słabej jeździe
w rundzie finałowej tegorocznych pierwszo-
ligowych rozgrywek zakończyli sezon na trze-
ciej pozycji tracąc do zwycięzcy I ligi, druży-
ny z Zielonej Góry 8 punktów, a mając prze-
wagę 10 pkt. nad czwartą w tabeli Rze-
szowską Stalą.

Na drugim miejscu uplasował się Start Gnie-
zno, który szans wywalczenia awansu do ekstraligi
będzie szukał w pojedynkach barażowych z Gdań-
skim Wybrzeżem. W ostatnim spotkaniu tego se-
zonu rybniczanie na własnym torze gładko rozje-
chali Stal Rzeszów 58:32, a dzień wcześniej wal-
kowerem 40:0 wygrali ze Startem Gniezno, które
nie przyjechało do Rybnika na dwukrotnie prze-
kładane spotkanie. Choć był to mecz o przysłowio-
wą pietruszkę to jednak kilkutysięczna rybnicka
widownia zobaczyła interesujące zawody. Jeszcze
w czasie prezentacji głos zabrał trener RKM–u Jan
Grabowski, który dziękując wszystkim za cztero-
letnią współpracę i pomoc oraz życzliwość otrzy-
mał gromkie, trwające ponad minutę brawa. Tym
samych rybnicka publiczność jako pierwsza zabra-
ła głos w dyskusji nad przyszłością rybnickiego
żużla. A ta w głównej mierze zależeć będzie od
decyzji jakie zostaną podjęte w czasie walnego ze-
brania Rybnickiego Klubu Motorowego, które za-
planowano na 15 listopada.

W ostatnim spotkaniu sezonu punkty dla RKM
Rybnik zdobyli: M. Wegrzyk 12, Ł. Szmid 10,
R. Chromik 10, A. Pawliczek 3, R. Szombierski
13, Ł. Romanek 1, Z. Czerwiński 9.

W stawce 16 zawodników było 3 Polaków,
a wśród nich dwóch z RKM–u Rybnik: Mariusz
Węgrzyk i Rafał Szombierski. Spotkali się oni
już w pierwszym biegu zawodów. Zwyciężył

M. Węgrzyk, R. Szombierski był drugi, a na trze-
cim miejscu linię mety minął obrońca tytułu mi-
strzowskiego Czech B. Brhel. Po czterech seriach
startów R. Szombierski miał na swoim końcie
9 pkt. (najwięcej), tyle samo co trzech innych za-
wodników, i wiadomo było, że pomiędzy tymi
żużlowcami rozegra się walka o miejsce na po-
dium. W ostatniej kolejce startów Szombierski
zdobył 2 pkt. i o medal brązowy musiał walczyć
w biegu dodatkowym z Duńczykiem Jensenem.
Jego zwycięzcą został rybniczanin i to on stanął
na najniższym stopniu podium. O złotym krążku
także decydował bieg dodatkowy, w którym spo-
tkali się M. Zetterstrom ze Szwecji oraz Polak
Krzysztof Kasprzak. Zwycięzca został ten
pierwszy, który przecież nie tak dawno bronił

w rozgrywkach ligowych barw RKM–u Rybnik.
Mariusz Węgrzyk z dorobkiem 6 punktów sklasy-
fikowany został na 10 miejscu. Natomiast już po
zakończeniu rozgrywek ligowych na torze w Byd-

goszczy odbył się finał Młodzieżowych Druży-
nowych Mistrzostw Polski, w którym obok dru-
żyn ekstraligi: Polonii Piła, Unii Leszno i Polonii
Bydgoszcz wystąpili zawodnicy RKM–u Rybnik.
Po wyrównanym poczatku zawodów, w drugiej ich
części rybniczanie uzbierali więcej oczek niż prze-
ciwnicy, i gromadząc w sumie 36 punktów zostali
mistrzami Polski. Na drugim miejscu uplasowała się
Polonia Piła – 30 pkt., trzecia była Polonia Bydgoszcz
– 28 pkt., a czwarta Unia Leszno – 26. W finale punk-
ty dla RKM–u zdobyli: Zbigniew Czerwiński 11
(2,3,0,3,3), Rafał Szombierski 11 (0,3,3,3,2), Roman
Chromik 7 (3,0,2,2,0), Łukasz Romanek 7 (1, - , 3,3)
Łukasz Szmid 0. Zatem do srebra i brązu zdobytych
w dwóch ubiegłych sezonach rybniczanie dołączyli
tym razem złote krążki.

 Urząd Miasta Rybnika, Klub Energetyka
oraz Szkoła Podstawowa nr 34 w Rybniku byli
organizatorami rozgrywanego po raz pierwszy
szachowego turnieju o Złoty Pierścień Rybnika.

Do rywalizacji o to cenne trofeum przystąpiło
prawie 40 zawodników z okręgu rybnickiego, któ-
rzy rywalizowali ze sobą w różnych kategoriach wie-
kowych na dystansie 9 rund, po 30 minut na zawod-
nika. Pierwsze miejsce w kategorii open oraz
główną nagrodę wywalczył zdobywca 8 punktów
Adrian Wiśniewski. Na miejscu drugim uplaso-
wała się Marta Szydłowska (7,5 pkt.), a trzeci był
Marek Wolak (6,5 pkt). W kategorii juniorów
starszych najlepszym zawodnikiem okazał się Szy-
mon Kołodziej (5,5 pkt.), drugi był Karol Gajda
(5 pkt.), a trzeci Michał Lasota. Wśród juniorów
młodszych zwyciężył Marcin Krzyżanowski, dru-
gi był Tomasz Kamieniak, a trzeci Karol Wod-
niak. Cała trójka zgromadziła na swoim koncie po
5 pkt. W kategorii przedszkolaków najlepszym
szachistą okazał się Mateusz Matuszczyk, drugi
był Jakub Kaziur, a trzeci Michał Orzechowski.
W klasyfikacji kobiet zwyciężyła druga w klasyfika-
cji generalnej turnieju Marta Szydłowska, przed
Agnieszką Wodniak i Darią Jagieła. W klasyfi-
kacji klubowej zwyciężył Klub Energetyka, drugi był
UKS „Fair Play”, a trzeci MKSz Rybnik.

Rybniczanie zastąpili w tym turnieju ekipę
z Łodzi a o wyjeździe na turniej dowiedzieli się dwa
dni przed pierwszym spotkaniem. W eliminacjach
grupowych, w których rywalami rybnickiego zespo-
łu byli „amatorzy” z Warszawy, Krakowa i Bytomia
rybniczanie odnieśli dwa zwycięstwa, a w meczu ze
stołeczną drużyną ukarani zostali walkowerem
(wystąpił nieuprawniony do gry zawodnik). To po-
zwoliło im na zajęcie drugiego miejsca w grupie
i awans do półfinałów. W nim rywalem K&K był
zespół z Wrocławia, który okazał się silniejszy
(56:37) i to on awansował do meczu finałowego.
Rybniczanie w pojedynku o trzecie miejsce po bar-
dzo wyrównanym spotkaniu pokonali tylko jednym
punktem 47:46 zespół ze Szczecina. Na 14 sekund

Od lewej: Łukasz Romanek, Roman Małecki (mechanik), Rafał Szombierski, Jan Grabowski, Łukasz
Szmid, Roman Chromik, klęczy: Zbigniew Czerwiński.                                                              Zdj.: M.T.

Na rybnickim torze rozegrany został finał Indywidualnych
Mistrzostw Europy. Stojące na bardzo wysokim poziomie sportowym
zawody oglądało zaledwie 4 tys. sympatyków czarnego sportu.
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przed gwizdkiem kończącym to spotkanie punkty
z rzutów wolnych na wagę zwycięstwa zdobył Rafał
Schinske. Skład drużyny „K&K Szkolna” Rybnik:
Marcin Łuczak, Karol Bednarski, Marcin Ta-
rasiewicz, Adrian Kozak, Krzysztof Kras, Bła-
żej Napierała, Paweł Rajnhold, Marek Kras,
Przemysław Strzebinczyk, Przemysław Bedna-
rek, Rafał Schinske. Opiekunami drużyny są:
Wiesław Kapica i Michał Karpiak.

�����	
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Pod koniec września na obiektach sporto-

wych T.S. Wisła w Krakowie obyły się Mi-
strzostwa Polski w Koszykówce Amatorskiej,
w których z tzw. „dziką kartą” wystąpili zwy-
cięzcy rybnickiej amatorskiej ligi koszyków-
ki – drużyna „K&K Szkolna” Rybnik.

Piotr Warchoł zajęła III miejsce. Nie był to je-
dyny udany występ reprezentantów „Promyka”.
Pod koniec września w Kędzierzynie Koźlu odbył
się Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego
Olimpiad Specjalnych. Nasze województwo re-
prezentował zawodnik S.T. „Promyk” Dariusz
Beńko, który zajął VII miejsce. Jego trenerem
jest Zdzisław Plisz.
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Klub Międzynarodowej Prasy
i Książki Rybnik, ul.Sobieskiego 18,

tel. 42 38 703
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Wśród autorów prawidłowych rozwiązań
rozlosujemy dwa bony towarowe, po 50 zł
każdy, ufundowane przez Empik.

Krzyżówka
   Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, który po-
wstanie z liter w polach oznaczonych kropkami.
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Joanna Olczak–Roni-
kier, W ogrodzie pamię-
ci. Wyd. „Znak” 2001

Bohaterami tej „prywat-
nej” historii z Historią
w tle są najbliżsi krewni au-
torki: babka, rodzeństwo
babki, ciotki, wujowie i ku-
zyni. Zasymilowani Żydzi
– polscy inteligenci, którzy

znaleźli się później w diabelskich trybach to-
talitaryzmów: komunistycznego i hitlerow-
skiego. Za swoją sagę J. Olczak–Ronikier
otrzymała nagrodę literacką NIKE 2002.

•••
Katarzyna Grochola,

Andrzej Wiśniewski,
Związki i rozwiązki.
Seria „Dialog”. Dom
Wyd. „Ego”

Zapis rozmowy znanej
powieściopisarki oraz psy-
choterapeuty zajmującego
się terapią rodzinną i mał-
żeńską. Temat stary jak świat – miłość... Spoj-
rzenia raz z Wenus, raz z Marsa, ale i sporo
Consensusu oraz... dygresji. Dygresje też cie-
kawe...

•••
Świat Filmu. Paź-

dziernik 2002, nr 1
Pierwszy numer nowe-

go miesięcznika poświęco-
nego filmowi. Redakcja
zapowiada, że nie będzie
wobec recenzowanych fil-
mów stosować taryfy ulgo-

wej... W numerze m.in. ciekawy materiał
o fabularnym debiucie Romana Polańskiego
Nóż w wodzie, sylwetka Catherine Deneuve,
a także obszerne omówienie Zemsty Wajdy.

•••
CD Katarzyna Gro-

niec, Poste restante.
Sony Music Polska. 2002

Najsilniejszą stroną pły-
ty są teksty i ich interpreta-
cja – od tang Piazzoli po-
przez przedwojenny „Sek-
sapil” aż do autorskich piosenek Kasi Gro-
niec. Cały jej kunszt interpretacyjny możemy
podziwiać w czterech „wejściach” piosenki
„Jaki śmieszny jesteś  pod oknem”. Świetna
muzyka na jesienne, nostalgiczne wieczory...

Wyjazd rybnickich modelarzy do Mainz był
możliwy dzięki przychylności władz Urzędu Mia-
sta Rybnika i dyrekcji Rybnickiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, które wsparły lokalnych hob-
bystów, a zarazem stworzyły możliwość promo-
wania Polski i Rybnika na prestiżowej, międzyna-
rodowej imprezie. Do Mainz w bieżącym roku zje-
chało 282 wystawców z ośmiu państw Europy, któ-
rzy zaprezentowali ponad 3000 różnych modeli.
Wystawę zobaczyło 5500 zwiedzających. Rybnic-
cy modelarze pokazali 42 modele budowli, samo-
lotów i pojazdów szynowych. Otwarcia wystawy
dokonał burmistrz dzielnicy Śródmieście Mainz

G. Walter–Bornemann, który zwiedził polską
ekspozycję, a oprowadzili go po niej rybniccy
modelarze – Ryszard Bisek i Zdzisław Koło-
da. Burmistrz był zachwycony kunsztem i precyzją
wykonania jak i różnorodnością tematyczną wy-
stawianych modeli.

Dżudocy Polonii Rybnik mają za sobą bar-
dzo bogaty okres startowy. Na rozegranych
w Poznaniu Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski Ewelina Stanczewska, Bartek Piątek
oraz Damian Mosler w swoich kategoriach wa-
gowych uplasowali się na trzecich miejscach,
zdobywając tym samym brązowe medale.

Natomiast we Wrocławiu odbył się ogólnopolski tur-
niej seniorek i seniorów, w którym pierwsze miejsca
zajęła startująca w kat. +78 kg Agnieszka Szymura,
trzecie miejsce w kat. 100 kg. wywalczył Artur Kejza.
Na siódmych miejscach sklasyfikowani zostali Marek
Zawionka i Ewelina Stanczewska. Na ogólnopol-
skim turnieju juniorek i juniorów młodszych, jaki odbył
się w Olsztynie drugie miejsca zajęli: Kasia Nowak
i Rafał Kaznocha, trzecia była Ada Twardzik. Na
piątych miejscach sklasyfikowani zostali Magda Foj-
cik i Bartek Bednarczyk, a siódma była Ania Jochem-
czyk. Autorami wszystkich sukcesów Polonii Rybnik
poza samymi zawodnikami są również ich trenerzy:
Krzysztof Mika, Krzysztof Korga i kończący karie-
rę zawodniczą Artur Kejza, jak również prezes klubu
Juliusz Kowalczyk. Klub aktualnie prowadzi nabór
do sekcji judo chłopców i dziewcząt urodzonych w la-
tach 93–95, jak również czeka na przedszkolaków w wie-
ku od 5 do 7 lat. Zapisy prowadzone sa w pawilonie
judo obok pływalni krytej MOSiR–u w Rybniku.

Do udziału w IV edycji Amatorskiej Ligi
Piłki Siatkowej zgłosiło się osiemnaście dru-
żyn (o dwie więcej aniżeli w poprzedniej edy-
cji), które podzielono na trzy równorzędne
grupy (zgodnie z wynikami z poprzedniej edy-
cji Ligi).

I tak w grupie „A” walczyć będą: Expert Team
Rybnik, Dwójka Świerklany, TKKF Piaski
Rybnik, Antenka Czerwionka–Leszczyny,
Radio–Taxi Bravo Rybnik i Fox Pszów. Do
grupy „B” przydzielono: AKS Artus Żory, Elto-
mont Wodzisław Śl., Błysk Rybnik, Sokół
Rybnik, Olimp Żory, Albion Team Rybnik.
W grupie „C” zagrają: Beer Team Rybnik, Pre-
em Rybnik, AZS Rydułtowy, Antyk Rybnik,
Dream Team Zabełków oraz Żelaźni Rybnik.
W porównaniu z ubiegłą edycją ligi drużyna Nowi
zmieniła nazwę na Radio–Taxi Bravo, drużyna
Antykwariat zmieniła nazwę na Antyk. Nowe
drużyny to: Fox, Albion Team i Żelaźni. Do
udziału w Lidze nie zgłosiła się drużyna Orli-
ków. W pierwszej rundzie drużyny będą rywali-
zowały w grupach eliminacyjnych systemem każ-
dy z każdym. Trzy pierwsze zespoły z każdej gru-
py awansują do serii A, natomiast pozostałe do
serii B. Początek rywalizacji w serii A i B przewi-
dziano na 5 stycznia 2003 r.
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Na zaproszenie organizatorów Międzynaro-

dowych Mainzeńskich Dni Budowy Modeli w po-
łowie września br. w Mainz w Niemczech prze-
bywali już po raz piąty modelarze Grupy
Modelarstwa Kartonowego UNO działającej
przy Szkole Podstawowej Nr 34 w Rybniku.
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Członkowie Grupy „UNO” – Ryszard Bisek i Zdzi-
sław Kołoda wręczają G. Walterowi–Bornemannowi
(pierwszy od lewej) logo Grupy „UNO” oraz upominki
Urzędu Miasta Rybnika.
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Młodzież V i VII LO oraz Zespołu Szkół Technicznych mogła do-
wiedzieć się jak działa IPN, w jakim celu powstał i jakie są jego zadania.
Przedstawiono również specyfikę i zakres działania trzech wydziałów,
które zajmują się udostępnianiem i archiwizacją dokumentów, edukacją
publiczną oraz ściganiem zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Wszel-
kich informacji na temat Instytutu udzielał Andrzej Sikora, dyrektor
oddziału katowickiego IPN oraz naczelnicy – Adam Dziuba, Adam Dziu-
rok i Ewa Koj. Prokurator przedstawiła historię Głównej Komisji Ba-
dania Zbrodni Niemieckich, która na przestrzeni lat zmieniała swoją
nazwę i zakres działania, zajmując się zbrodniami hitlerowskimi, a póź-
niej komunistycznymi. Od 1991 r. działa ona jako Komisja Ścigania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. E. Koj mówiła rybnickiej mło-
dzieży o prowadzonych postępowaniach i procesach sądowych oraz
o charakterze śledztw związanych z naszym miastem. Z kolei A. Dziuba
przybliżył zasady archiwizacji dokumentów, gromadzenia akt, procedu-
rę udostępniania ich osobom pokrzywdzonym i czasu oczekiwania. Ze
względu na skomplikowaną procedurę dotychczas zrealizowano jedy-
nie 50 wniosków. Nieco inny był wykład A. Dziuroka, który przedstawił
młodzieży kilka archiwalnych teczek. Miały one uświadomić młodym
ludziom jak żyło się w latach 50. i 60., a ciekawostką były sprawozdania
z kościelnych pielgrzymek i działalności agentów. Poza tym młodzież
mogła poznać specyfikę działania biura edukacji publicznej, które zaj-
muje się publikacją książek, organizuje konkursy, warsztaty naukowe
oraz wystawy. I właśnie taką wystawę, prezentowaną w Powiatowej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej, zwiedzili rybniccy uczniowie. Jest ona
poświęcona wydarzeniom z czerwca 1976 r.                                                         (S)

Przypominamy, że Zarząd Miasta Rybnika ogłosił konkurs ini-
cjatyw dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Wybrane w drodze konkursu oferty mogą otrzymać dotację (granty)
z budżetu Miasta Rybnika na organizację przedsięwzięć w roku 2003, zgod-
nie z postanowieniami Uchwały Nr 488/XXI/2000 Rady Miasta Rybnika
z dnia 16 października 2000 r. w sprawie polityki Miasta Rybnika wobec
organizacji pozarządowych.

W przyszłym roku finansowane będą następujące zadania:
1. W dziedzinie upowszechniania kultury, a w szczególności:
a. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
b. prezentacja dorobku kultury i miasta (duże wydarzenia artystyczne),
c. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie

dóbr kultury,
d. rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła

ludowego i artystycznego.
2. W dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności:
a. imprezy sportowe o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, wojewódzkim

i regionalnym,
b. współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,
c. rekreacja ruchowa (imprezy rekreacyjno–sportowe),
d. promocja turystyczna i imprezy turystyczne.
3. W dziedzinie oświaty i wychowania, a w szczególności:
a. promocja twórczych osiągnięć dzieci i młodzieży,
b. edukacja regionalna i wyrabianie szacunku dla tradycji,
c. edukacja obywatelska oraz integracja europejska,
d. aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży,
e. edukacja wśród dzieci i młodzieży – kształtowanie humanitarnych postaw

w stosunku do świata zwierząt.
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W nawiązaniu do artykułu, jaki ukazał się w ostatnim numerze
„GR” prezentujemy kolejny komitet, który poinformował nas
o rozpoczęciu swojej kampanii.

Jest nim Komitet Wyborczy Wyborców „Nasza Dzielnica – Nasz
Rybnik”, a cele jakie sobie stawia to m.in. rozwój dzielnic oraz miasta,
jednak nie wbrew woli mieszkańców, zagwarantowanie pracy absolwen-
tom szkół, popieranie inicjatyw lokalnych czy zweryfikowanie opłat po-
datkowych. Wiele miejsca w programie zajmuje również kwestia stypen-
diów dla młodzieży, dożywania dzieci osób bezrobotnych, zmian cen wody
i dostępności do rehabilitacji. W programie mowa jest także o zmniejsze-
niu bezrobocia, wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw oraz o od-
powiednim zagospodarowaniu majątku pogórniczego. „Nasza Dzielnica
– Nasz Rybnik” stawia na większe bezpieczeństwo, oszczędność, rozwój
szkolnictwa i sportu. O poparcie wyborców ubiegać się będą m.in. Rena-
ta Paryzek, Bolesław Motyka, Bogusław Paszek, Stanisław Mokrzyc-
ki i Marek Wołoski. Hasło, którym kieruje się KWW „Nasza Dzielnica
– Nasz Rybnik” brzmi „W Rybniku bez waśni”.                                (S)

4. W dziedzinie opieki społecznej i ochrony zdrowia, a w szczególności:
a. bezrobocie,
b. bezdomność,
c. opieka nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk patologicznych,
d. profilaktyka i promocja zdrowia,
e. profilaktyka uzależnień, w tym: alkoholizm, narkomania,
f. rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
5. W dziedzinie ekologii:
a. edukacja ekologiczna i upowszechnianie wiedzy o środowisku,
b. promocje ekologiczne, a w szczególności imprezy dla mieszkańców.
6. Współpraca z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi
a. wyjazdy do zaprzyjaźnionych gmin,
b. organizowanie pobytu delegacji z zaprzyjaźnionych gmin w Rybniku,
c. organizowanie konferencji w ramach współpracy z miastami partnerskimi,
d. edukacja europejska mieszkańców Rybnika,
e. rozpowszechnianie wiedzy o Rybniku i regionie w miastach partnerskich.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia jest przed-
stawienie na obowiązującym druku wniosku, projektu zawierającego:
szczegółowy program, precyzyjnie określone koszty i planowane dochody
wynikające z realizowanego zadania.

Wnioski dostępne są od dnia 1 października 2002 r. w Kancela-
rii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz
na stronie internetowej: www.rybnik.pl

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 października 2002
r. o godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Kancelarii UM). Wnioski
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyróżnione oferty zostaną włączone do kalendarza imprez miejskich,
a organizacje zostaną poinformowane, do dnia 15 stycznia 2003 r.,
o wysokości dofinansowania i warunkach rozliczenia. Dodatkowych in-
formacji udziela Biuro ds. Kultury i Sportu Urzędu Miasta Rybnika (po-
kój nr 165, nr tel. 42 230 11 – 9 wew. 7164 lub 7165).

W nawiązaniu do artykułu „Wybory za pasem” („GR”8) wyjaśniamy,
że pisząc o przeniesieniu lokalu wyborczego z Cechu Rzemiosł oraz
Małej i Średniej Przedsiębiorczości do Powiatowej i Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej, nie użyliśmy określenia, że decyzję taką podjęto ze wzglę-
du na złe warunki lokalowe Cechu, nie spełniające potrzeb Komisji Wy-
borczej. Pisząc o „lepszych warunkach lokalowych” PiMBP posłużyli-
śmy się argumentacją, którą przedstawiono podczas sesji. Za nieporo-
zumienie przepraszamy.                                                             Redakcja
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Przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej spotkali

się z uczniami rybnickich szkół. Kampanii akt trzeci

Wyjaśniamy!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Kandydat na Radnego Sejmiku Śląskiego
Platforma Obywatelska
Prawo i Sprawiedliwość

Pragnę ją chronić, dbać i promować w skali województwa i kraju.
Będę wspierać inicjatywy lokalne związane z rozwojem małej
i średniej przedsiębiorczości, restrukturyzacją zdegradowanych
terenów po kopalnianych, rozwojem infrastruktury drogowej, ochroną
środowiska oraz wszystkie mądre inicjatywy, które pomogą w sposób
istotny poprawić byt i warunki życiowe mieszkańców na tym terenie.

Inwestować trzeba,
ale najpierw w Człowieka i jego Rodzinę!

Deklaruję pracowitość, rzetelność, zdecydowanie.

Dajcie mi szansę, abym mógł to zrealizować!

KURPANIK FRANCISZEK – lat 49, urodzony w Rybniku,
absolwent PTO w Bielsku Białej,

student Uniwersytetu Śląskiego, działacz społeczny i samorządowy,
członek Zarządu Platformy Obywatelskiej RP w Rybniku,

prywatny przedsiębiorca z dużym doświadczeniem menedżerskim,
licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomości,

żonaty, troje dzieci.

Tu się urodziłem
Tu mieszkam

Tu chcę działać dla Miasta,
Regionu oraz  Mieszkańców

To miasto, ten Region to mój dom,
to moja „Mała Ojczyzna”

Drogi Wyborco!
Zapraszam i zachęcam do udziału w wyborach

27 października 2002 roku.
Oddaj swój głos na najlepszego kandydata.

Być może będę nim ja.
Nie zrezygnuj z tej okazji.

Wybór należy tylko do Ciebie!!!
– Kurpanik Franciszek

Lista 16  poz. 8
Kurpanik Franciszek

���������	
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Uchwałą Nr 820/XLI/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 7 sierpnia 2002
roku dokonano zmian w podziale miasta na obwody głosowania.
W związku z tym mieszkańcy ulic:
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Na terenie miasta wyznaczono 5 lokali wyborczych dostosowanych
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, mieszczących się w:
��!���"
�#�����	�	
�����)���ul. Wolna 17 (OKW nr 24, okręg II)
��!���"
�#�����	�	
���������ul.  Wodzisławska 123 (OKW nr 23, okręg IV)
��#��
�����"%����),�� Osiedle Południe 20 (OKW nr 38, okręg II)

��>
���"
�!��0'�6%��	"����7���ul. Świerklańska 42 (OKW nr 49, okręg I)
��9�
����4�?�4%�#�4����!��'
���
����ul. Żużlowa 25 (OKW nr 70, okręg III)

Wyborcy niepełnosprawni zamieszkali na terenie Rybnika mogą zo-
stać dopisani do spisu wyborców w obwodzie głosowania mieszczącym
się w jednym z podanych wyżej lokali. Dopisanie do spisu następuje na
wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, wniesiony do Urzędu Miasta
– Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 159, tel. 4223011-9 wew. 7159,
7179, 7199, w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 7.30 do 15.30, w termi-
nie do 25 października 2002 r.

Wyborcy niepełnosprawni, którzy nie zgłoszą stosownego wniosku
będą głosować w lokalu obwodowej komisji wyborczej właściwym dla
swojego miejsca zamieszkania.

INFORMACJA O SPISIE WYBORCÓW
   Spis  osób  uprawnionych  do  udziału w  wyborach  można sprawdzać
w godzinach pracy Urzędu Miasta Rybnika, do 25 października 2002 r.
w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój nr 159, nr tel. 4223011–9,
wew.7159,7179,7199.
Wyborcy:
– stale zamieszkali na terenie miasta bez zameldowania na pobyt stały
– zamieszkali pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały
– nigdzie nie zamieszkali, stale przebywający na terenie miasta Rybnika,

a chcący wziąć udział w głosowaniu, mogą złożyć wniosek o wpisanie
do rejestru wyborców w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój nr 158,
w terminie do 25 października 2002 r.

Za treść płatnych ogłoszeń wyborczych redakcja nie odpowiada.
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�	��	��	�����Kandydat z Rybnika

Kandydat na Piątkę
Grzegorz Janik, lat 37, rybniczanin; Dyrektor

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Rybniku,
absolwent AWF w Katowicach i Politechniki
Częstochowskiej, trener piłki nożnej i inicjator
powołania klas sportowych w szkołach, propagator
sportu młodzieżowego w regionie. Wraz z żoną
Gabrielą wychowuje trójkę dzieci: Jasia lat 12,
Michała lat 11 i Magdę lat 7.

�	��	��	�����
Monitoring miejsc niebezpiecznych

w miastach;
policjant bliżej każdego mieszkańca.

�	�
	����
Boisko, sala gimnastyczna i baza sportowa
otwarta dla każdego dziecka w regionie.

Sportowe zajęcia pozalekcyjne w każdej szkole.

��������
Szkoła średnia dostępna dla każdego ucznia.
Wykształcenie szansą na lepszą przyszłość.

Kandydat na Piątkę

Kandydat z Rybnika
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Ogłoszenia

27 października br., będziemy decydować o przyszłości naszego miasta
na najbliższe 4 lata.

Bardzo wiele zależeć będzie od przyszłego składu Rady Miasta, od tego,
czy zasiądą w niej ludzie prawi, uczciwi i nie skompromitowani.

Chcemy, by bezpieczeństwo mieszkańców, racjonalne gospodarowanie
mieniem i groszem publicznym, rozwój przedsiębiorczości, stały się celami
oczywistymi, bez których nie można realizować zadań z zakresu edukacji,
kultury, oświaty, zdrowia, sportu, rekreacji i ochrony środowiska.

Kwalifikacje merytoryczne i etyczne PREZYDENTA i RADNYCH
to fundament dobrego rządzenia. Wybierając nowe władze naszego miasta
dokonajmy zmiany. Wybierzmy dobrych gospodarzy!

Trzeba skończyć z nieracjonalnymi decyzjami marnotrawiącymi grosz
publiczny, z zadłużaniem miasta na gigantyczne kwoty idące w setki
milionów złotych i z autoreklamą urzędującego Prezydenta za pieniądze
z gminnego budżetu!
Sprzedaż najcenniejszych terenów miejskich przy Urzędzie Miasta

i przy ul. Raciborskiej, na których niczego nie zbudowano, „utopione” pieniądze
na adaptację dawnego szpitala dla potrzeb szkoły muzycznej w kwocie,
za którą można by wybudować nową szkołę, dramatyczna dla mieszkańców
realizacja instalacji CO w blokach przy ul. Hibnera, to tylko kilka przykładów
niekompetencji i arogancji ekipy rządzącej. Program rozbudowy kanalizacji miejskiej
oparty na dotacji ISPA mógłby być dobrodziejstwem dla mieszkańców, gdyby
jego zakres był racjonalny i nie paraliżował innych inwestycji.

Nie dajmy się zwieść obłudzie i propagandzie sukcesu obecnej władzy.
Organizowane igrzyska (przyśpieszone 800–lecie Rybnika, festyny,
propagandowe kamienie węgielne i przecięcia wstęg) to tzw. „kiełbasa
wyborcza”, której cel jest oczywisty.
Ludzie, którzy nie odróżniają racjonalnego inwestowania od życia na nasz

rachunek i rachunek naszych dzieci, muszą być odsunięci od władzy. Chrońmy
nasze miasto przed dalszą „radosną twórczością” panów F i spółki,
do niedawna spod znaku  A W $ L D i PPCHD, aktualnie BSR.

1. Radny społecznikiem, a nie pracownikiem Urzędu.
Obniżymy diety radnych o 50%.
Z oszczędności ufundujemy stypendia dla młodych
Rybniczan.

2. Gazeta Rybnicka gazetą samorządową z gwarancją
swobody publikacji różnych poglądów.

3. Bezpieczeństwo priorytetem. Straż Miejska i Policja
wśród mieszkańców w dzielnicach.

4. Budowa efektywnego systemu wspierania inicjatyw
mieszkańców i organizacji pozarządowych.

5. Równowaga budżetowa a nie życie na kredyt.
Inwestycje gminne – TAK !   „Pomniki” –  NIE !

6. Rozsądek podatkowy i skuteczna promocja
przedsiębiorczości.

7. Wdrożenie systemu pomocy dla mieszkańców
dotkniętych bezrobociem, bezradnością,
uzależnieniami, itp.

8. Rozwiązanie problemu mieszkań socjalnych.
9. Edukacja,  kultura,  sport,  zdrowie i  ochrona

środowiska w rękach młodego pokolenia Rybniczan.
10. Przygotowanie społeczności Rybnika do optymalnego

wykorzystania szansy, jaką jest integracja europejska.

SAMORZĄDNOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

JAWNOŚĆ
PROGRAM  WYBORCZY

PLATFORMY  OBYWATELSKIEJ  RP w  RYBNIKU

WYBORCO!
Nie daj się nabrać na stare chwyty SLD i BSR!

WYBIERZ KANDYDATÓW
PLATFORMY OBYWATELSKIEJ!

Szanowni Wyborcy!

LIGA
POLSKICH

RODZIN

LIGA POLSKICH RODZIN BĘDZIE DĄŻYĆ DO PRZYWRÓCENIA PRAW-
DZIWEJ SAMORZĄDNOŚCI TAK ABY WSZYSCY  RYBNICZANIE MOGLI
WNIEŚĆ SWÓJ  WKŁAD W ROZWÓJ NASZEGO MIASTA
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1. 
����������� lat 43, wykształcenie wyższe
2. ����������� lat 56, student III roku Wyższej Szkoły

Ekonomicznej w Bytomiu
3. ���������������� lat 22, student III roku Politechniki

Śląskiej
4. ������������������ lat 48, górnik
5. ���������������� lat 24, studentka II roku Śląskiej

Wyższej Szkoły Zarządzania

���������	
1. �� ���!�����"#�� lat 22, student IV roku Akademii

Muzycznej w Katowicach
2. ��$%���������� lat 54, przedsiębiorca, radny Miasta Rybnika
3. �%�$���"��!"�&���� lat 62, technik energetyk
4. �����'�����("��(��� lat 53, przedsiębiorca
5. )�����*� ��&(+������ lat 25, technik transportu
6. ���" ��+���"���!���lat 48, wykształcenie zawodowe
7. ,���# �-���%!�� lat 24, wykształcenie wyższe

���������.
1. -$�����%�*�����(��� lat 44, emeryt górniczy, Pełno-

mocnik Ligi Polskich Rodzin w Rybniku
2. ,#��(�����!���� lat 53, handlowiec
3. ���/���#��� lat 62, wykszt. wyższe, radny Miasta Rybnika
4. �"#�����*� ��� lat 24, studentka Wyższej Szkoły

Pedagogicznej  w Warszawie
5. &�$��%�������%�����0������� lat 46, wykszt. średnie.

����������1
1. ����������� ����� lat 59, emeryt, pedagog, radny Miasta Rybnika
2. 2�����$"��+�� lat 47, średnie techniczne
3. , ��3���*� ��� lat 39, średnie techniczne
4. ����%��������+����� lat 44, wykszt. wyższe handlowe
5. ��������������� lat 43, wykształcenie średnie

���������4
1. �������&��$���� lat 26, student III roku Wyższej

Szkoły Ekonomicznej w Bytomiu
2. �!�������"�$���� lat 49, wykszt. wyższe, magister ekonomii
3. 5�"$%6���������� lat 47, wykształcenie zawodowe
4. &��%�������0���  lat 48, wykształcenie średnie
5. �"#�0����3���� lat 40, wykształcenie średnie
6. -$�!(��2���(��� lat 42, wykształcenie średnie

Czesław Sobierajski – lat 50, żonaty, troje
dzieci, wykształcenie policealne techniczne.
Obecnie bezpartyjny.

Poseł na Sejm RP trzech kadencji. W ostatniej
kadencji Sejmu pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego
Komisji Gospodarki, Przewodniczącego Specjalnej
Komisji ds. Polityki Paliwowo–Energetycznej
i Górnictwa. Radny Sejmiku Województwa
Śląskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju
Województwa. Przewodniczący Śląsko–Dąbrowskiego
Towarzystwa Gospodarczego. Współautor i sygnatariusz
historycznego Kontraktu Regionalnego dla
Województwa Katowickiego.

Za wkład w rozwój przemysłu leków generycznych
(czyli tanich leków odtwórczych) uhonorowany
został światową nagrodą Roku 2000 EGA
ANNUAL GENERIC medicines AWARD,
środki finansowe przypisane do tej nagrody
Czesław Sobierajski przekazał dla Ośrodków
Leczniczo–Rehabilitacyjnych dla dzieci.

���������	


W 2001 r. został odznaczony Honorowym
Złotym Medalem Izby Przemysłowo–Handlowej
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w Rybniku
za wkład w rozwój społeczny, kulturalny i społeczny
regionu. Obecnie wchodzi w skład 20 osobowej
grupy ekspertów tworzących Wojewódzki  Komitet
Sterujący, który opracowuje Strategie Innowacyjności
Województwa Śląskiego.

Ogromne doświadczenie i kompetencja oraz
konsekwencja i skuteczność w działaniu połączone
z troska o człowieka szczególnie tego najbardziej
potrzebującego czyni Czesława Sobierajskiego
najlepszym kandydatem na Urząd Prezydenta
Miasta Rybnika, dlatego  LIGA POLSKICH
RODZIN oraz RUCH OBRONY BEZROBOTNYCH
udzielają poparcia Czesławowi Sobierajskiemu
na Prezydenta Miasta Rybnika.

 Kandydat na Urząd Prezydenta Miasta Rybnika

WYGRAJMY SAMORZĄD
DLA WSZYSTKICH

RYBNICZAN

Pełnomocnik
Ligi Polskich Rodzin

w Rybniku
(–) Bronisław Pukowiec

Ogólnopolski Ruch
Obrony Bezrobotnych

Oddział Rybnik
Koordynator

(–) Ewa Adamska
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W styczniu br. powstała idea utworzenia porozumienia działających na terenie
Rybnika i powiatu rybnickiego stowarzyszeń regionalnych i organizacji pozarzą-
dowych w celu wspólnych działań na rzecz mieszkańców subregionu rybnickiego.
Chcemy być inicjatorami i koordynatorami zamierzeń mających poprawić trudną
sytuację Ziemi Rybnickiej. Będziemy konsekwentnie dążyć do utworzenia jed-
nego silnego powiatu bazującego na historycznych przesłankach. Elity polityczne miasta i powiatu w trakcie tzw. konsultacji
jednoznacznie opowiedziały się przeciwko tej idei. Rybnicka Rada Miejska jednomyślnie a Rada Powiatu przy jednym głosie
za (Krzysztof Kluczniok – przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska) i dwóch wstrzymujących odrzuciły propozycję
zjednoczenia i połączenia w jeden organizm samorządowy Ziemi Rybnickiej. Nasze hasło „Razem silniejsi i zamożniejsi”.

Postanowiliśmy w wyborach samorządowych wystawić własną listę kandydatów spośród wypróbowanych naszych społeczników.
Ci ludzie są alternatywą dla list partyjnych na okres wyborów samorządowych przyjmujących bezpartyjne, samorządowe nazwy.

Nasi kandydaci rekrutują się głównie z Ruchu Autonomii Śląska, Stowarzyszenia Amazonek „Odnowa”, Towarzystwa
Społeczno–Kulturalnego Niemców i Związku Górnośląskiego. Są to:
W okręgu nr 1 – Józef KUC, Tadeusz MAŁACHOWSKI, Lucjan SKORUPA, Stanisław RIEMEL

i Eugeniusz WAWOCZNY
W okręgu nr 2 – Jerzy BOBER, Eugeniusz GRABARCZYK, Tadeusz MATUSZEK, Jerzy REGINEK,

Stanisław SZYMURA
W okręgu nr 3 – Jadwiga FOJCIK, Andrzej HELIS, Jan KUC, Rufin MACIEJCZYK, Paweł PAWLETKO

i Dominik ZIELAWSKI
W okręgu nr 4 – Paweł HELIS, Bernard JELEŃ, Stefania ŁABAJ, Jan MILDNER, Renata MRULA,

Halina SOSNA i Antoni SZYMIK.
Naszym kandydatem do Sejmiku Województwa Śląskiego jest Krzysztof KLUCZNIOK otwierający listę Komitetu Wy-

borczego Ruchu Autonomii Śląska.

Komitet Wyborczy Wyborców
POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI

„ZIEMIA RYBNICKA”

Nasza lista oznaczona będzie skrótem KWW P.P.P. „Ziemia Rybnicka”. Lista nr 13
Pełnomocnik KWW P.P.P. „Ziemia Rybnicka”

(–) Andrzej Klyszcz
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• zrównoważony rozwój naszego Miasta i niedopuszczenie
do nadmiernego zadłużenia,

• aktywny udział w zwalczaniu bezrobocia, w tym także doskonalenie
instytucji obsługujących mieszkańców dotkniętych bezrobociem,

• wsparcie mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
w tym przez tworzenie mieszkań socjalnych,

• rzeczywisty priorytet dla dzielnic,
• rozbudowę baz rekreacyjnych, poprzez tworzenie sieci obiektów

ogólnie dostępnych,
• dalszą poprawę stanu dróg, chodników, placów zabaw,
• działania zmierzające do powrotu służby zdrowia do szkół,
• kierowanie do rad nadzorczych ludzi kompetentnych i oddanych

Rybnikowi,
• racjonalizację sieci komunikacji publicznej,
• rewizję planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem

budowy autostrady A-1, ze szczególnym uwzględnieniem
możliwości tworzenia nowych miejsc pracy,

• poprawę opieki nad starszymi mieszkańcami,
• kontynuowanie rozwoju szkolnictwa wyższego,
• wspieranie organizacji zajmujących się kulturą, oświatą i sportem.

Urodzony w 1950 roku w Świerklanach. Od 30 lat na stałe mieszka
w Rybniku. Absolwent Politechniki Śląskiej i podyplomowych studiów
zarządzania. Z zawodu mgr inż. górnik. Żonaty, troje dzieci. 30 lat swojego
życia poświęcił górnictwu i ratownictwu górniczemu. Główny Inżynier
Wentylacji na kopalni Jankowice. Może pochwalić się ośmioletnim stażem
w administracji samorządowej pełniąc funkcję radnego w Rybniku. Ławnik
sądu okręgowego. Wielki kibic żużla oraz piłki nożnej. Czynnie uprawia sport:
kolarstwo, narciarstwo, biegi. Uwielbia muzykę. Ukończył szkołę muzyczną
w Rybniku. Uważany jest za skutecznego i zdecydowanego menedżera.

WARTO POSTAWIĆ NA LISTĘ NR 3
WARTO POSTAWIĆ

NA SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ –
UNIĘ PRACY

GWARANTUJEMY:

Stanisław Kuźnik
Kandydat na Prezydenta Miasta Rybnika

z ramienia SLD-UP
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mgr fizjoterapii i odnowy biologicznej
 Andrzej Myśliwiec

REHABILITACJA, MASAŻ,
GIMNASTYKA KOREKCYJNA

TERAPIA MANUALNA

Rybnik–Wielopole, ul. Weteranów 9,
tel. 0–604–254–312, 42–650–86

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY!
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Dojazd

GRATIS!
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Dojazd

GRATIS!
AMICA, ARDO, BOSCH,

CANDY, POLAR,
ZANUSSI, WHIRPOOL

Jerzy Ogon
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Wskazania
Tlenoterapia przydaje się sportowcom. W wielu krajach korzystają

z niej hokeiści, kolarze, lekkoatleci i piłkarze. Jest to łagodna, dozwolo-
na forma dopingu, która wzmacnia system odpornościowy, podnosi
ogólną sprawność i pozwala szybciej regenerować siły.

Dotleniające seanse poleca się szczególnie osobom przepracowanym
i uczącym się intensywnie. Wysiłek umysłowy powoduje bowiem zwięk-
szone zapotrzebowanie na tlen. Wiele uczniów i studentów przychodzi
do barów tlenowych przed klasówkami i egzaminami. Dzięki dawce tle-
nu łatwiej jest przyswoić trudny materiał i zapamiętać fakty, a także sku-
pić się nad podręcznikami.

Wiadomo, że tlen rozrzedza krew, chroni więc przed zawałami serca,
udarami mózgu i skrzepami. Pomaga przy niedokrwieniach kończyn
i siatkówki oka. Terapię tlenową stosuje się w zapaleniu i otłuszczeniu
wątroby. Jest skuteczna w zakłóceniach równowagi, stwardnieniu roz-
sianym (SM), depresjach, bywa pomocna u diabetyków.

O tym jak potrzebna jest tlenoterapia, świadczą dane dotyczące jako-
ści powietrza. Ściśle zależy ona od zawartości jonów ujemnych. Im jest
ich więcej, tym lepiej. W miarę dobrze jest tylko wysoko w górach gdzie
1 cm3 zawiera 8 tys. jonów (–), w lasach iglastych jest ich 4 tys.,
na wsiach 1.200, w miastach – 200, a w pomieszczeniach mieszkalnych
i biurowych tylko 20!

Przeciwwskazania
Przeciwwskazaniem są: nadczynność tarczycy, epilepsja, ciąża i okres

po przeszczepach biologicznych, kiedy przyjmuje się leki immunosupre-
syjne. Tlenoterapii nie należy stosować również u osób z wysoką gorączką.

Oddziaływanie na skórę
Bardzo dobrze na naszą skórę działa tlen zewnętrznie, jest to tzw.

kosmetyka tlenowa. Nasza skóra potrzebuje do procesów regeneracyj-
nych energii. Dostawcą energii jest tlen, który jest nieodzowny dla na-
szego życia i decyduje o wyglądzie naszej skóry. Tylko wystarczająca ilość
tlenu zapewnia zamianę pożywienia i różnych substancji potrzebnych
do życia w energię. Faktem jest, iż w wieku 30 lat rozpoczyna się deficyt
w zaopatrzeniu organizmu i skóry w tlen. Deficyt ten coraz bardziej się
powiększa. W wieku 40 lat ciśnienie parcjalne tlenu w komórkach skóry
zmniejsza się już o 50%. Zmniejszające się zaopatrzenie w energię jest
na skórze coraz bardziej widoczne. Skóra zaczyna się marszczyć, zmie-
nia kolor, jest zbyt tłusta lub zbyt sucha i coraz bardziej wrażliwa. Po-
przez kosmetykę tlenową można korzystnie wpłynąć na ten proces. Ko-
smetyka tlenowa zwiększa wilgotność skóry, regeneruje ją, poprawia
elastyczność, co doprowadza do jej wygładzenia. Oxicutan – substancja
napylająca w połączeniu z tlenem powoduje ofensywę energii na skórę,
co w połączeniu z masażem punktowym (tlen pod ciśnieniem) daje wy-
jątkowo dobre efekty.

W zdrowej skórze, komórka skóry bazalnej, w której była odżywiana
wędruje do naskórka 28 dni, gdzie w końcu obumiera. W trakcie wę-
drówki skóra nie jest już ani odżywiana, ani zaopatrywana w wodę.
Z wiekiem, czas wędrówki komórki skóry do naskórka wydłuża się, do-
chodząc nawet do 45 dni. W tym czasie skóra traci elastyczność i tworzy
się coraz więcej zmarszczek. W normalnych warunkach skóra przyjmu-
je ok. 1% tlenu poprzez naskórek. W przypadku kosmetyki tlenowej do
4%. Pod wpływem kosmetyki tlenowej okres wędrówki komórki stabili-
zuje się wynosi 28 dni, tak jak jest to w przypadku młodej, dobrze odży-
wionej skóry. Efekty kosmetyki tlenowej szczególnie dobrze widoczne
są na skórze zmęczonej. Pogarszający się obraz skóry szczególnie widać
po stanie szyi i dlatego trzeba ją zawsze przy zabiegu uwzględnić. Przed
kosmetyką tlenową wskazane jest podanie tlenu na okres 30 minut,
co znacznie wzmacnia efekt.

c.d.
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Do udziału w imprezie zostały zaproszone dzieci z rybnickich szkół pod-
stawowych nr 8, nr 29, nr 32, dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wy-
chowawczego, Gimnazjum nr 6 oraz uczestnicy zajęć modelarskich z pra-
cowni Żory, Energetyk i Dębieńsko. Do konkursu zgłosiło się 62 zawodni-
ków, a wykonane przez nich latawce miały różne kształty. Były bardzo kolo-
rowe, pomysłowo zdobione, wykonane własnoręcznie lub zakupione w skle-
pach. W kategorii latawców skrzynkowych nagrodę główną zdobył Michał
Krukowski; w kategorii latawców płaskich własnoręcznie wykonanych
– Piotr Dylewski; a w kategorii latawców płaskich–seryjnych – Anna Bołd.

Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach Aeroklub ufundował prze-
loty nad Rybnikiem samolotem JAK–12. Pozostali zawodnicy otrzymali na-
grody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego, gier, modeli do sklejania, przy-
borów szkolnych i słodyczy oraz gorący posiłek ufundowany przez „Spo-
łem” PSS w Rybniku. Dyplomy i na-
grody wręczył przewodniczący Rady
Nadzorczej „Społem” PSS Rybnik
Stanisław Kosik.  W czasie imprezy
uczestnicy zwiedzili wystawę modeli
latających. Przebiegiem całej imprezy
kierowała Maria Polanecka–Naba-
gło, a pomagali jej opiekunowie Spół-
dzielni Uczniowskich i instruktorzy
Aeroklubu.
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21 września „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców

w Rybniku wraz z Aeroklubem ROW zorganizowała „Święto La-
tawca” na lotnisku w Gotartowicach.
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tel.\fax (0-32) 422 74 02, 0604 242 085

Uprawniony Zarządca Nieruchomości
mgr Romuald Jokel
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TRANSPORT
ZA- I WYŁADUNEK

oferuje wytwórnia Rybnik-Golejów,
tel. (0-32) 426 55 37, 0602 622 439

PROMOCJA
PUSTAKI

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy

tel.\fax 423 53-23, 0502 692 063, Rybnik, Plac Wolności 2

mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK
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Naprawa telewizorów, magnetowidów,
monitorów, tunerów SAT i audio HI-FI

firm krajowych i zagranicznych:
OTAKE, ORION, CURTIS, ROYAL-LUX, GRUNDIG, THOMSON,

PANASONIC, TRILUX, ELEMIS, BIAZET, OTF, CROWN
i inne na oryginalnych częściach.

Zakład Serwisowy „Emiter”,Rybnik, ul. Hutnicza 21, (boczna Kościuszki), tel. 423 96 06

FIRMA ODZIEŻOWA „SMUDA”
Producent odzieży

damskiej, męskiej, młodzieżowej, dziecięcej
44–200 Rybnik, ul. Świerklańska 40, tel. 42 26 967

Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 42–35–470. Zapraszamy w godz. 9.00 – 17.00

• LO EKSTERNISTYCZNIE (zajęcia w II LO; 1,5 r. - 3 semestry)
• PRZYGOTOWAWCZY DO EGZ. GIMNAZJALNYCH (III KL.)
• ANGIELSKI, NIEMIECKI
• KSIĘGOWO–PODATKOWY
• OBSŁUGI KOMPUTERA
• WYCHOWAWCÓW KOLONII
• KAS FISKALNYCH
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Rury i kształtki miedziane
Grzejniki c.o. płytowe i konwektory
Pompy GRUNDFOS
Wkłady kominowe atestowane
Izolacje termiczne
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Instalacje wod.–kan.
centralnego ogrzewania
Kotłownie węglowe,
olejowe, gazowe

(materiał, wzory zachodnie)
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• wizytówek
• tabliczek do pucharów

• upominków
• zegarków

• żetonów  do kluczy, szatni
• identyfikatorów osobistych
•tabliczek inwentarzowych

• oznakowań maszyn i urządzeń
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Dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Rybniku odbywają się

w drugą i czwartą środę każdego miesiąca w godz. od 10.00 do 14.00
w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31, tel. 42-28-300

Telefon zaufania: 42-33-555
Czynny w dni powszednie od 17.00 do 7.00.

W soboty, niedziele i święta całodobowo.

Masz problemy? Potrzebujesz pomocy? A może pomożesz innym?
Skontaktuj się z nami. Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”,
Rybnik, ul. Kościuszki 17, tel. 42-35-511, poniedziałek 10 - 12,

środa 15 - 17, piątek 10 - 12
Spotkania „Amazonek” w każdy II wtorek miesiąca o 16.00

przy ul. Kościuszki 17.

Uwaga! Panie po amputacji piersi

Amazonko
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Telefon informacyjny

Anonimowych Alkoholików
253-79-83

czynny poniedziałek, środa, czwartek w godz. 17.00 do 20.00

zaprasza
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na spotkanie z okazji ����������	
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Spotkanie odbędzie się w czwartek ��������	
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przy ul. Wieniawskiego.

Autoryzowane laboratorium
Fuji EXPRES Leszek Ronczka,
44-200 Rybnik, ul. Reja 2, tel. 42–39-200

Zapraszamy do nowootwartego
zakładu fotograficznego ze studiem.

Rybnik, os. Nowiny, obok kościoła św. Jadwigi. Przed zakładem dogodny parking
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w siedzibie redakcji „Gazety Rybnickiej”
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w środy w godz. 15.00 -16.00

w piątki w godz. 15.00 -16.00

Firmy “Passa” s.c., z ul. Kościelnej 4
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oferuje następujące usługi: * usługi cmentarne,
* zamówienie wieńców, palm, wiązanek,
   kwiatów,
* możliwość załatwienia orkiestry,
* wynajęcie autobusu,
* umieszczanie urny z prochami zmarych
   w kolumbarium na terenie cmentarza

* wynajęcie karawanu,
* całodobowy przewóz zwłok,
* szeroki asortyment trumien,
* kosmetykę, ubranie i przechowywanie
  zwłok w chłodni - I  doba bezpatnie,
* wynajęcie kaplicy do pogrzebu
   z możliwością odprawienia mszy św., Ceny konkurencyjne
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DRUK I REALIZACJA:
INFOMAX, REDAKTOR PROWADZĄCY: Jacek Szczęsny
BIURO OGŁOSZEŃ: INFOMAX, Rybnik, Rynek 12a,
tel. 423–80–88, tel./fax 423–80–90 od 8.00 do 15.00
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zaprasza do
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który mieści się w Domu Stowarzyszeń, przy ul. Kościuszki 17.
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ul. Hallera 8 (pokój nr 11)
Poniedziałek 13.00–14.30; Wtorek 15.30–17.00; Środa 15.30–17.00
Czwartek 15.30–17.00 Telefon: 42-26245
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w każdy czwartek w miejsko–powiatowym biurze SLD

w godzinach od 16.00 do 18.00, tel. 42 27 914, Plac Wolności 7/12
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Platforma Obywatelska zaprasza wszystkich sympatyków na spotka-

nia otwarte w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 20.00
do biura w Rybniku przy ul. 3 Maja 30 (biurowiec naprzeciw dworca PKS).

Osoby chętne do aktywnego działania zapraszamy na spotkania
Zarządu PO w każdy trzeci poniedziałek miesiąca również
o godz. 20.00 w siedzibie PO.

Dyżury Platformy Obywatelskiej w Rybniku, w czasie których
udzielimy Ci wszelkich wiadomości i porad, odbywają się

w każdy poniedziałek od godz. 18.00 do 20.00 w siedzibie PO.
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Poseł PiS Bolesław Piecha pełni dyżury poselskie

w poniedziałki od 14.00 do 16.00 przy ul. Sobieskiego 14 a (w pasażu).
Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste.

Tel. 42-28453ADRES REDAKCJI:
44-200 Rybnik
Rynek 12a (oficyna)
Skrytka pocztowa 96
tel./fax 42–28–825, 42–60–070
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl,
http://www.rybnik.pl/gazeta

Redakcja czynna od poniedziałku do piątku

GAZETA RYBNICKA. Miesięcznik kulturalno–społeczny.
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska.
REDAKTOR TECHNICZNY: Edyta Szymaszek–Górczyńska
WYDAWCA: Rybnickie Centrum Kultury na zlecenie Rady Miasta.

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
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NAKŁADU   GRATIS!




