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Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!
Trwają intensywne prace nad konstruowaniem budżetu miasta na przyszły rok. IstotnąTrwają intensywne prace nad konstruowaniem budżetu miasta na przyszły rok. IstotnąTrwają intensywne prace nad konstruowaniem budżetu miasta na przyszły rok. IstotnąTrwają intensywne prace nad konstruowaniem budżetu miasta na przyszły rok. IstotnąTrwają intensywne prace nad konstruowaniem budżetu miasta na przyszły rok. Istotną

sprawą jest wyznaczenie priorytetów, które określą kierunki rozwoju Rybnika w oparciusprawą jest wyznaczenie priorytetów, które określą kierunki rozwoju Rybnika w oparciusprawą jest wyznaczenie priorytetów, które określą kierunki rozwoju Rybnika w oparciusprawą jest wyznaczenie priorytetów, które określą kierunki rozwoju Rybnika w oparciusprawą jest wyznaczenie priorytetów, które określą kierunki rozwoju Rybnika w oparciu
o nasze możliwości i potrzeby inwestycyjne.o nasze możliwości i potrzeby inwestycyjne.o nasze możliwości i potrzeby inwestycyjne.o nasze możliwości i potrzeby inwestycyjne.o nasze możliwości i potrzeby inwestycyjne.

Przyszłoroczny budżet będzie więc oparty na trzech najważniejszych dla miasta sprawach.
Po pierwsze, kontynuowana będzie budowa sieci kanalizacyjnejbudowa sieci kanalizacyjnejbudowa sieci kanalizacyjnejbudowa sieci kanalizacyjnejbudowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicach miasta w ra-
mach Funduszu Spójności Unii Europejskiej (przed rozszerzeniem UE był to Fundusz ISPA).
Po drugie, zabezpieczone zostaną środki na budowę dróg i poprawę „szkieletu komunikacyj-poprawę „szkieletu komunikacyj-poprawę „szkieletu komunikacyj-poprawę „szkieletu komunikacyj-poprawę „szkieletu komunikacyj-
nego miasta”.nego miasta”.nego miasta”.nego miasta”.nego miasta”. Początkiem tego jest już budowa kolejnego odcinka obwodnicy pomiędzy ulica-

mi Gliwicką a Rudzką. Chciałbym, aby – w miarę możliwości w latach 2005–2007 – tę część obwodnicy poprowadzić
aż do ronda Zebrzydowickiego na „Nowinach”. Po trzecie, ewentualna nadwyżka budżetowa będzie stanowiła wkład własnywkład własnywkład własnywkład własnywkład własny
miasta w realizację przyszłych projektów w ramach funduszy Unii Europejskiej.miasta w realizację przyszłych projektów w ramach funduszy Unii Europejskiej.miasta w realizację przyszłych projektów w ramach funduszy Unii Europejskiej.miasta w realizację przyszłych projektów w ramach funduszy Unii Europejskiej.miasta w realizację przyszłych projektów w ramach funduszy Unii Europejskiej.

Warto zaznaczyć, że przy zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika,
nad którą obecnie pracujemy powstaje studium komunikacyjnestudium komunikacyjnestudium komunikacyjnestudium komunikacyjnestudium komunikacyjne wykonywane przez niezależnych fachowców zajmujących się
profesjonalnie inżynierią ruchu. Jest to pierwsze tego typu opracowanie w mieście, polegające na szeroko pojętym badaniu
natężenia i rodzaju ruchu na rybnickich drogach. Pozwoli ono na prowadzenie takiej polityki inwestycyjnej miasta, by w przyszło-
ści zminimalizować uciążliwości związane z funkcjonowaniem układu komunikacyjnego Rybnika. Zaznaczone zostały obecne
i ewentualne przyszłe tak zwane generatory ruchu, czyli obiekty gromadzące w naturalny sposób ruch wokół siebie (urzędy,
instytucje, szkoły, inne duże i ogólnodostępne obiekty). W ramach studium komunikacyjnego powstało kilka symulacji. Jedna
z nich zakłada na przykład sytuację, w której w mieście nie powstają żadne nowe obiekty generujące ruch samochodowy i pieszy.
W rezultacie, biorąc pod uwagę przyrost liczby samochodów, po piętnastu latach komunikacja w Rybniku byłaby trudna. Jeżeli
w mieście powstaną - oczywiście w oparciu o powstające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - nowe obiekty
generujące ruch, to w określonych godzinach może dojść do faktycznego zakorkowania miasta. Już teraz w konkretnych porach
dnia spotykamy się z tym faktem. I choć wydaje się to dość oczywiste, politykę komunikacyjną kształtować można tylko
na podstawie konkretnych badań i wiarygodnych prognoz. Sprawa ta była już tematem spotkań zarówno w gronie urbanistów, jak
też przedstawicieli wszystkich rybnickich dzielnic. Powstające studium wskazuje wyraźnie, że w najbliższej przyszłości naj-
większe natężenie ruchu kierować się będzie z miasta w kierunku budowanej autostrady A4. Niezbędna jest więc modernizacja
rybnickiego odcinka drogi krajowej nr 78 (Gliwice-Chałupki) łącznie z modernizacją wiaduktu w Niedobczycach. W latach
późniejszych do realizacji pozostaje również modernizacja drogi w kierunku Żor, do węzła z przyszłą autostradą A1.

Przyszłoroczny budżet miasta powstaje z niemałym trudem. Przyczynia się do tego przede wszystkim coraz to intensywniej-
sze przekazywanie przez rząd nowych zadań samorządom bez idących w ślad za tym środków na ich realizację. Nie bez
znaczenia pozostaje również fakt, że przyszłoroczna rządowa subwencja oświatowa nie wystarczy nawet na płace dla nauczycie-
li wraz z pochodnymi. Trzeba więc rozsądnie planować wydatki z miejskiej kasy, by racjonalnie realizować niemałe przecież
potrzeby rybnickich dzielnic. Podkreślić należy, że w wyniku realizacji dużych zadań inwestycyjnych w Rybniku, budżet naszego
miasta obciążony jest maksymalnie. Jakiekolwiek więc nowe inwestycje możliwe są tylko dzięki wykorzystaniu środków z Unii
Europejskiej. Wytyczenie wspomnianych priorytetów z pewnością przyczyni się do zrównoważonego rozwoju naszego miasta.

Z serdecznym pozdrowieniem
Adam FudaliAdam FudaliAdam FudaliAdam FudaliAdam Fudali

Prezydent Rybnika
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Dobrze wiedzieć...Dobrze wiedzieć...Dobrze wiedzieć...Dobrze wiedzieć...Dobrze wiedzieć...
Wcześniej jednak prezydent Adam Fudali

zapoznał radnych z aktualnymi pracami
w mieście, tematyką i efektami różnych spo-
tkań i wizyt oraz wyróżnieniami, jakie gmina
w ostatnim czasie otrzymała. Większość poru-
szonych przez prezydenta tematów znajduje od-
bicie w tym numerze „GR”, warto jednak odno-
tować informacje o inwestycjach drogowych: budo-
wie obwodnicy północnej, która w maju 2005 roku
powinna połączyć ul. Gliwicką z ul. Rudzką oraz
zakończenie robót pod wiaduktem przy ul. Miko-
łowskiej, których ostatnim etapem było wzmoc-
nienie fundamentów podpór. Prezydent przeka-
zał też informacje o stanie realizacji inwestycji, na
których współfinansowanie miasto otrzymało
środki finansowe w ramach „Programu łagodze-
nia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji
zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
oraz „Zintegrowanego programu operacyjnego
rozwoju regionalnego”. Jest wśród nich utworze-
nie w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej Miej-
sko–Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego i inne inwestycje, o których już wielokrot-
nie wspominaliśmy. Z jednego z zadań – budowy
mini–centrum handlowego przy ul. Rzecznej, mia-
sto się wycofało, gdyż firmy biorące udział w prze-
targu zaproponowały ceny wyższe niż cena kosz-
torysowa. Inwestycja ta została przesunięta na czas
późniejszy.

Oświadczenia majątkowe, spółki...Oświadczenia majątkowe, spółki...Oświadczenia majątkowe, spółki...Oświadczenia majątkowe, spółki...Oświadczenia majątkowe, spółki...
Sekretarz miasta Daniela Lampert przeka-

zała informację na temat złożonych oświad-
czeń majątkowych. W Rybniku jest do tego zo-
bligowanych 151osób: prezydent miasta, jego za-
stępcy, skarbnik, sekretarz miasta, a także osoby
wydające decyzje z upoważnienia prezydenta, kie-
rownicy jednostek organizacyjnych miasta oraz
osoby zarządzające spółkami, w których miasto
ma przeważającą ilość udziałów. Wszystkie
oświadczenia zostały złożone terminowo, nie
stwierdzono też przypadku świadczącego o tym,
że osoba składająca oświadczenie świadomie po-
dała nieprawdę lub zataiła prawdę w celu ukrycia
swego majątku. W przypadku 26 osób stwierdzo-
no nieprawidłowości spowodowane niestarannym
i niekompletnym wypełnieniem oświadczenia.
W takich przypadkach prezydent polecił złożenie
korekty oświadczeń majątkowych oraz pisemne

wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności. Wszystkie
oświadczenia oraz korekty i wyjaśnienia zostały opu-
blikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprezydent Jerzy Frelich przedstawił
radnym sprawozdanie z działalności (stan na
31 grudnia 2003) spółek z udziałem miasta.
Miasto posiada udziały i akcje w 5 spółkach z oo.,
oraz 1 spółce SA., a są to: Spółka Mieszkaniowa
„Wrębowa” sp. z oo. (zysk za 2003 r. – prawie 154 tys. zł),
Śląskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego
„Śląsk–Pol” SA. w upadłości (zysk za 2003 r. –
niecałe 68 tys. zł), Zakłady Mięsne „Maćko” sp. z oo.
w likwidacji (strata za 2003 r. – ponad 268 tys. zł;
został złożony wniosek o wykreślenie z Krajowe-
go Rejestru Sądowego), „Hossa” sp. z oo. (strata
za 2003 r. – ponad 200 tys. zł), Rybnicka Strefa
Aktywności Gospodarczej sp. z oo. w likwidacji
(strata za rok 2003 – ponad 807 tys. zł; wniosek o
wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego),
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z oo.
(zysk za 2003 r. –  prawie 827 tys. zł).

 Radny Józef Ibrom (BSR) pytał o sens utrzy-
mywania udziałów w spółce „Maćko” (miasto
nabyło udziały w zamian za zaległości podatkowe
tej firmy), zaś Wiesława Zawadzkiego (SLD)
zainteresował procentowy udział miasta w Przed-
siębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, (wynoszą-
cy 94%). Najżywszą dyskusję wzbudziła jednak
działalność spółki „Hossa”, zarządzającej hotelem
i restauracją „Olimpia” i in. obiektami w Kamie-
niu, będącymi wcześniej w posiadaniu Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zgodnie ze zmie-
nionymi przepisami ustawy o samorządzie, mia-
sto nie może prowadzić działalności gospodarczej,
zaistniała więc potrzeba wyłączenia hotelu i re-
stauracji z poprzednich struktur, spółka była zaś
najodpowiedniejszą formą zarządzania tym ma-
jątkiem. Tyle, że majątek był mocno zdekapitali-
zowany i obiekt nie stanowił konkurencji na ryn-
ku. Jak dotąd, miastu nie udało się znaleźć ewen-
tualnego inwestora strategicznego ani nowego
właściciela, o co władze nieustannie zabiegają.
Prezydent wyraził nadzieję, że pozyskane na re-
mont „Olimpii” środki zewnętrzne będą dobrą
inwestycją i podniosą wartość obiektów, które uda
się w końcu sprzedać. Istnieje oczywiście alterna-
tywa – hotel i restaurację zamknąć, a ludzi zwol-
nić i wtedy obiekt nie będzie generował strat...
Wywód ten był odpowiedzią na pytanie radnego
Bronisława Drabinioka (PO) o kondycję spół-
ki. Przy okazji prezydent przedstawił podobną

sytuację funkcjonującego w miejskich strukturach
jako jednostka budżetowa ośrodka „Bushido”,
który też nie jest w stanie generować zysków. Od
dłuższego czasu możliwości przekształcenia „Bu-
shido” analizuje firma konsultingowa, dając pod
rozwagę jego komercjalizację, prywatyzację, re-
strukturyzację lub... pozostawienie w formie ist-
niejącej. Póki co, decyzje nie zapadły.

Już nie ISPA, a Już nie ISPA, a Już nie ISPA, a Już nie ISPA, a Już nie ISPA, a FFFFFundusz undusz undusz undusz undusz SSSSSpójnościpójnościpójnościpójnościpójności
Środki finansowe na budowę kanalizacji

z programu ISPA, jakie Rybnik otrzymał od
Unii Europejskiej, zmieniły wprawdzie po
akcesji nazwę na Fundusz Spójności, nie mia-
ło to jednak szczególnego wpływu na realiza-
cję tego zadania w Rybniku.

Kolejną porcję informacji o stanie zaawanso-
wania robót w poszczególnych dzielnicach prze-
kazał radnym pełnomocnik prezydenta ds. reali-
zacji projektu Janusz Koper. Temat kanalizacji
pojawił się zresztą już wcześniej, w relacji prezy-
denta z aktualnych działań władz miasta. Poin-
formował on o występujących sytuacjach, kiedy to
w momencie wkroczenia ekip budowlanych, nie-
którzy mieszkańcy wycofują swoją poprzednią
zgodę na poprowadzenie sieci przez ich posesje,
domagając się finansowego zadośćuczynienia za
jej udzielenie, a sumy sięgają kilkudziesięciu ty-
sięcy zł. Roszczenia nie mogą być uwzględniane,
ale przypadki takie powodują konieczność prze-
rwania prac i rozpoczęcie ich w innym miejscu, co
sprawia wrażenie rozkopania całej dzielnicy, jest
też przyczyną opóźnień. Wywłaszczenia są dla
miasta drogą ostateczną, dlatego prezydent ape-
luje do mieszkańców o dobrą wolę i współpracę,
a radnych o pomoc w rozstrzyganiu podobnych
problemów. Prezydent podjął też temat udziału
rybnickich firm budowlanych i drogowych jako
podwykonawców w realizacji kanalizacyjnego
przedsięwzięcia. Okazuje się, że w naszym mieście
brakuje firm mogących udźwignąć ciężar zleconych
zadań, tak więc zabiegi miasta u głównych wyko-
nawców o współpracę z lokalnymi przedsiębiorca-
mi nie przyniosły spodziewanych rezultatów.

J. Koper przypomniał źródła i strukturę finan-
sowania przedsięwzięcia czyli w 64% środki z unij-
nego funduszu spójności i wkład własny miasta,
w tym pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska
i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
(PWiK). Najbardziej zaawansowane (ponad 50%)
są roboty w Golejowie (poza projektem) oraz
w Kamieniu i na Zamysłowie. Pojawiły się też trud-
ności – podmokły grunt w Golejowie, zaś na Za-
mysłowie zniszczeniu uległy dwie budowane prze-
pompownie. Również w tej dzielnicy wykonawcy
wielokrotnie natrafiali w czasie wykopów na nie-
zaznaczone na mapach i nieuwzględnione w pro-
jekcie fragmenty infrastruktury. Pojawiły się też
opóźnienia w Niedobczycach. J. Koper przekazał
informacje dotyczące aktualnego stanu robót oraz
podpisywanych kolejnych umów na wykonanie pro-
jektów i specyfikacji technicznej oraz wykonawstwo
następnych odcinków sieci. (Więcej str. 11, 12, 13).

Chodzi oczywiście o realizowaną w Rybniku sieć kanalizacyjną, której
problematyka zdecydowanie zdominowała pierwszą część sesji Rady Miasta,
prowadzonej tym razem przez wiceprzewodniczącego Bolesława Korzeniowskiego.
Ze względu na wagę, zasięg i koszty tej inwestycji, jej postępami zainteresowani są
wszyscy radni, szczególnie teraz, kiedy „front robót” jest coraz szerszy i pojawiają
się pierwsze trudności.

Sesja Rady Miasta – 13 października

Wokół sieci...
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Pełnomocnik przedstawił również cztery pro-
jekty uchwał w sprawie upoważnienia prezydenta
do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska na współfinansowa-
nie kolejnych kontraktów na prace projektowe
i wykonawcze. Zgodnie z procedurą, każdą tran-
szę przyznanej już przez Fundusz pożyczki prze-
znaczonej na finansowanie wkładu własnego mia-
sta w kosztach budowy kanalizacji, muszą zatwier-
dzić radni. Nim to jednak uczynili, pod adresem
pełnomocnika ds. realizacji projektu oraz prezy-
denta padło wiele pytań związanych z kanaliza-
cyjnym przedsięwzięciem. Zaniepokojonego
opóźnieniem prac w Niedobczycach radnego
Henryka Ryszkę (BSR) J. Koper zapewnił
o możliwościach nadrobienia czasu, gdyż termin
zakończenia prac w tej dzielnicy jest odległy.
Zygmunt Gajda (BSR) z Radziejowa, gdzie z
powodu szkód górniczych V stopnia kanalizacją
objęta zostanie tylko część dzielnicy, przywołał przy-
kład pobliskich Marklowic, w których występują
podobne szkody, a sieć będzie budowana na całym
terenie. Pełnomocnikowi trudno było wytłumaczyć
przypadek Marklowic, natomiast stwierdził, że ze
względów bezpieczeństwa oraz z punktu widzenia
ekonomicznego, na terenach szkód V st. kanaliza-
cji nie powinno się budować i służby unijne na pew-
no by tego nie zaakceptowały. Radny W. Zawadz-
ki miał wątpliwości co do możliwości finansowych
gminy Gaszowice, gdzie planowane jest aż 58 km
sieci. Pytał czy sytuacja ta nie naraża budżetu Ryb-
nika na straty z tytułu wspólnego przedsięwzięcia.
Z odpowiedzi wynika, że analizy finansowe były
pomyślne, a ponadto partycypujące w budowie gmi-
ny Gaszowice i Jankowice jako zabezpieczenie wy-
stawiają weksle in blanco. Radny Michał Chmie-
liński (BSR) pytał o możliwości ubezpieczenia się
miasta od ryzyka zmiany kursów walut, a także od
kosztów związanych np. z koniecznością przepro-
jektowania części sieci. Zgodnie z odpowiedzią,
jeżeli wina leży po stronie projektanta, on ponosi
tego cenę. Wysokie koszty wykonania projektu
(np. wartość projektu i specyfikacji technicznej
na budowę kanalizacji w dzielnicach Meksyk,
Kuźnia Rybnicka i Ochojec wynosi prawie 400
tys. euro, zaś projekt dla dzielnicy Chwałowice
oraz gmin Gaszowice i Jejkowice – prawie 600
tys. euro) zainteresowały radnego Tadeusza
Gruszkę (PiS). W odpowiedzi J. Koper wymie-
nił elementy składowe projektu, w tym uzgod-
nienia z właścicielami mediów oraz posesji i zbie-
ranie od mieszkańców oświadczeń, odwierty geo-
logiczne, projekt techniczny i budowlany, przy-
gotowanie materiałów przetargowych – wszyst-
ko w 10 egzemplarzach i 2 wersjach językowych.
Radny Roman Berger (BSR) z Zebrzydowic
pytał o możliwości podłączenia do kanalizacji
budynków, które nie znalazły się w projekcie np.
ze względów technicznych – wtedy w rachubę
wchodzi indywidualna przepompownia zbudowa-
na na koszt właściciela posesji lub przydomowa
oczyszczalnia ścieków. Radny RIO Stanisław Sta-
jer zadał pytanie czy i z jakich powodów może

dojść do utraty środków pozyskanych na budowę
z Unii Europejskiej. Jak odpowiedział J. Koper,
mogłoby do tego dojść w sytuacji, kiedy benefi-
cjentowi udowodniono by, że wydał pieniądze nie-
zgodnie z przeznaczeniem, np. na  tzw. koszty nie-
kwalifikowane czyli m.in. podatek VAT, kanali-
zację wybudowano by niezgodnie z planem lub
niezgodnie z zasadami ekonomicznymi np. na te-
renach, o czym była już mowa, objętych szkodami
górniczymi, gdyby zagrożony był termin inwestycji
lub nie zostałby osiągnięty efekt ekologiczny, tzn.
mieszkańcy nie podłączyliby się do sieci. Radna
RIO Krystyna Stokłosa spytała zatem, jak wiel-
kie jest zainteresowanie mieszkańców podłącze-
niem się do kanalizacji, a w odpowiedzi usłyszała,
że bardzo duże, a ponadto pełnomocnik przypo-
mniał, że istnieje taki obowiązek.(Więcej o róż-
nych wariantach podłączania się do sieci i kosztach
przyłączy na str. 11). Sprawę rozdzielenia kanali-
zacji ogólnospławnej w centrum miasta podniósł
radny Kazimierz Salamon (BSR) z dzielnicy Smol-
na. Prezydent A. Fudali przyznał, że jest to kolej-
ne, wielkie zadanie przed jakim staną w przyszło-
ści władze Rybnika. Wcześniej jednak trzeba się
zastanowić nad zmianą układu komunikacyjnego
miasta, który staje się niewydolny. St. Stajer wrócił
do swego pytania o niebezpieczeństwo odebrania
środków pomocowych, gdyby miastu zagroziła utra-
ta płynności finansowej. J. Koper odpowiedział, że
wtedy można by negocjować zmniejszenie zakresu
zadania. Radny Romuald Niewelt (BSR) mówił
o konieczności remontów głównych kolektorów
wzdłuż Rudy, które są przeciążone i wymagają
uszczelnienia.

Długa, ale merytorycznie uzasadniona dysku-
sja zakończyła się przegłosowaniem czterech
uchwał i upoważnieniem prezydenta miasta do
zaciągnięcia pożyczek ze środków WFOŚiGW na
współfinansowanie przez miasto kolejnych etapów
budowy kanalizacji.

O pieniądzach...O pieniądzach...O pieniądzach...O pieniądzach...O pieniądzach...
Żadnej dyskusji nie wzbudziły natomiast

zmiany w bieżącym budżecie przedstawione
przez skarbnika Bogusława Paszendę. Od staro-
sty powiatowego wpłynęło do miejskiej kasy 30 tys. zł
na częściowe pokrycie kosztów adaptacji Komen-
dy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na po-
trzeby Miejsko–Powiatowego Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego; przeniesienia wydatków doko-
nano w ramach Zespołu Szkół Ponadpodstawo-
wych nr 2 w Niedobczycach oraz w in. placówkach;
zmniejszono dotację o kwotę ponad 100 tys. zł dla
szkół podstawowych w części dotyczącej badań
posturometrycznych, a zwiększono o tę samą kwo-
tę wydatki na realizowany w „Bushido” program
„Profilaktyka i leczenie wad postawy ciała dziec-
ka”, a zmiana ta jest związana z przekształceniem
„Bushido” w jednostkę budżetową i uproszcze-
niem finansowania; w Zespole Szkół im Powstań-
ców Śl. ze względu na różnice w naborze zmniej-
szono dotacje dla LO, a zwiększono dla gimna-
zjum; przeniesiono też pewne kwoty z przed-

szkola Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wycho-
wawczego do szkoły podstawowej w Specjalnym
Zespole Szkolno–Przedszkolnym oraz do ZS–P
w Wielopolu, gdzie utworzono oddział integra-
cyjny dla dzieci słabo słyszących i niesłyszących.
Uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.

 Sporo kontrowersji wzbudził natomiast
omówiony przez wiceprezydent Ewę Ryszkę
projekt uchwały w sprawie organizacji oraz
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w Środowiskowym Domu Samopo-
mocy dla Osób Chorych Psychicznie w Ryb-
niku. Dyskusja toczyła się już wcześniej, na fo-
rum Komisji Samorządu, Bezpieczeństwa i Pomo-
cy Społecznej i radni wprawdzie projekt przyjęli,
ale z 1 głosem przeciwnym radnego W. Zawadz-
kiego. On też miał najwięcej wątpliwości do pro-
ponowanej odpłatności, przy obliczaniu któ-
rej zastosowano kryterium dochodowe. Dla osób,
które nie przekraczają progu kryterium dochodo-
wego czyli 460 zł miesięcznie na osobę gospoda-
rującą samotnie i 316 zł na osobę w gospodarstwie
wieloosobowym, usługi są świadczone bezpłatnie,
zaś w miarę wzrostu dochodu, rośnie udział klien-
tów ośrodka w kosztach aż do 100% kosztu bazo-
wego, w przypadku, kiedy dochód wynosi powy-
żej 1.504 zł. Koszt bazowy świadczeń wyliczono
na 877 zł netto. Radni uznali wyliczenia za dys-
krymujące dla klientów ośrodka z dolnej czę-
ści tabeli. Pieniądze na prowadzenie Środowisko-
wego Domu miasto otrzymuje z budżetu państwa
i tabelka odpłatności sporządzona została zgod-
nie z wytycznymi ministerialnymi. Radni nie mają
zatem wielkiego wpływu na wysokość odpłatno-
ści, ale zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, są
zobligowani do podjęcia uchwały te opłaty usta-
lającej. Ta sytuacja dla części radnych jest dowo-
dem lekceważenia samorządu przez administra-
cję państwową. Podniosły się nawet głosy, by
uchwały nie głosować, co byłoby protestem prze-
ciw ustawie. Najbardziej krytycznie odnieśli się do
tematu radni Bronisław Drabiniok, Józef Ibrom,
Krystyna Stokłosa i Tomasz Zejer (PiS). Prezy-
dent A. Fudali wyraził zaniepokojenie, że decy-
zja radnych na „nie” lub nieprzegłosowanie
uchwały może mieć negatywny wpływ na funkcjo-
nowanie ośrodka. Ostatecznie uchwałę przyjęto
przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się.
Kilku radnych nie głosowało w ogóle.

Numer jedenNumer jedenNumer jedenNumer jedenNumer jeden
Radni wprowadzili zmianę do przyjętej 25

lutego br. uchwały w sprawie przyjęcia statutów
jednostek organizacyjnych działających w syste-
mie pomocy społecznej. Jak wyjaśniła E. Ryszka,
uchwała ma charakter porządkowy:
w lutym br. na terenie Rybnika funkcjonował jeden
Rodzinny Dom Dziecka, dlatego w omawianej wów-
czas uchwale nie podano jego numeru.
W związku z utworzeniem Rodzinnego Domu Dziec-
ka nr 2 przy ul. Szulika 7, zaistniała konieczność

c.d. na stronie 6.
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nadania nr 1 placówce, która funkcjonowała wcze-
śniej. Zmianę tę radni zaakceptowali jednogło-
śnie, podobnie jak uczyniła to Komisja Bezpieczeń-
stwa, Samorządu i Pomocy Społecznej. Temat
Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Chwałowicach
zainteresował radną Krystynę Stokłosę, która py-
tała o ilość i rekrutację dzieci do placówki. — Ak-
tualnie w RDD nr 2 przebywa jedno dziecko. Wkrót-
ce znajdzie się tam kolejna trójka rodzeństwa, któ-
rego matka choruje na raka. Pozostałe cztery miej-
sca przeznaczone są dla podopiecznych fundacji Si-
gnum Magnum. Do dnia dzisiejszego dzieci z funda-
cji nie zostały jednak przekazane. Czekamy na de-
cyzję sądu — wyjaśniała E. Ryszka.

Będą współpracowaćBędą współpracowaćBędą współpracowaćBędą współpracowaćBędą współpracować
W trakcie sesji przyjęty został „Program

współpracy miasta z organizacjami pozarzą-
dowymi i innymi organizacjami prowadzący-
mi działalność pożytku publicznego na rok
2005”. — Program jest odzwierciedleniem obowią-
zującej dotychczas Rybnickiej Karty, która regulo-
wała współpracę pomiędzy organizacjami pozarzą-
dowymi a miastem. Odbywała się ona poprzez kon-
trakty, dotacje i granty. Uchwała już nie obowiązu-
je z uwagi na wejście w życie ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie i konieczne sta-
ło się ustalenie rocznego programu współpracy —
mówiła E. Ryszka. W programie czytamy o zada-
niach podejmowanych m.in. w zakresie nauki,
edukacji i wychowania, upowszechniania kultury
fizycznej i sportu, ratownictwa i ochrony ludno-
ści, integracji europejskiej, pomocy społecznej,
a także ochrony i promocji zdrowia i in. Program
mówi o formach współpracy poprzez zlecanie or-
ganizacjom realizacji zadań publicznych i współ-
działanie oraz o udzielaniu dotacji. Zlecanie za-
dań następuje w trybie konkursów ogłaszanych
przez prezydenta. W programie wyszczególniono
też zadania, na które nie mogą być wykorzystane
dotacje, jak remonty budynków, zadania i zakupy
inwestycyjne, zakupy gruntów, działalność gospo-
darcza i polityczna.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu przyjęła pro-
jekt uchwały jednogłośnie, a radni podczas sesji
poparli go przy jednym głosie wstrzymującym się.

Statut przyjętyStatut przyjętyStatut przyjętyStatut przyjętyStatut przyjęty
Przyjęcie przez radnych statutu Zarządu

Transportu Zbiorowego było konsekwencją
przekształcenia go z zakładu budżetowego w
jednostkę budżetową. W statucie mowa jest
m.in. o zadaniach Zarządu Transportu Zbioro-
wego, współdziałaniu z innymi jednostkami i in-
stytucjami, upoważnieniach dyrektora ZTZ oraz
regulaminie organizacyjnym. Radni nie mieli py-
tań do projektu zreferowanego przez wiceprezy-
denta Józefa Cyrana i przyjęli go jednogłośnie,
podobnie jak Komisja Gospodarki Przestrzennej,
Działalności Gospodarczej i Komunikacji, która
opiniowała uchwałę.

Środki na drogęŚrodki na drogęŚrodki na drogęŚrodki na drogęŚrodki na drogę
Radni zabezpieczyli środki finansowe

w budżecie miasta na lata 2005–2007 na
usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez
przebudowę Drogi Krajowej nr 78 na odcin-
ku przebiegającym przez miasto. Środki
na realizację tego zadania zostały zabezpieczone
w ramach wieloletnich programów inwestycyj-
nych, jednak tam wydatki zostały przewidziane na
lata 2005 – 2006 r. Tymczasem przedmiotowa in-
westycja będzie realizowana do 2007 r., więc Mi-
nisterstwo Infrastruktury zwróciło uwagę na ko-
nieczność dostosowania wielkości zabezpieczo-
nych środków w poszczególnych latach do cyklu
realizacji przedsięwzięcia. Jak mówił J. Cyran,
projekt dotyczący modernizacji drogi biegnącej od
granicy z Radlinem do wyjazdu w kierunku Gli-
wic, został zgłoszony o dofinansowanie z fundu-
szy strukturalnych i jest obecnie poddawany oce-
nie merytorycznej przez Ministerstwo Infrastruk-
tury. Na jego realizację można uzyskać dotację do
75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a łączna
wartość projektu wynosi prawie 59 mln. zł.
— Zadanie składa się z dwóch części – pierwsza
o wartości ponad 17 mln zł dotyczy mostu nad tora-
mi w dzielnicy Niedobczyce, kolejna – drogi od mostu
na ul. Gliwickiej do granic miasta Rybnika, na dłu-
gości ponad 7 km — mówił wiceprezydent. Opiniu-
jąca projekt Komisja Finansów przyjęło go jedno-
głośnie, a w czasie sesji radni wyrazili swoje popar-
cie przy trzech głosach wstrzymujących. Wątpliwo-
ści miała K. Stokłosa, która wspomniała o nakła-
dach poniesionych na to zadanie w latach 2002–2003
i kosztach na dokumentację oraz pytała z czego wy-
nika wydłużenie realizacji zadania o jeden rok. A.
Fudali wyjaśniał, że rozbieżności, o których wspo-
mniała radna RIO, wynikają z kosztów kwalifiko-
wanych i niekwalifikowanych, a harmonogram za-
dania zamyka się rokiem 2007, więc należało wyka-
zać środki na ten cel, aż do tego roku. J. Cyran dodał,
że wykonana została dokumentacja techniczna na
całą drogę, jednak pojawiły się dodatkowe zadania,
związane m.in. z koniecznością wzmocnienia mo-
stu na ul. Gliwickiej, stąd też potrzeba przygotowa-
nia dodatkowych opracowań, które nie pojawiły się
we wcześniejszej dokumentacji. — Skoro ma być
zrobione więcej, to dlaczego wartość kosztorysowa jest
niższa — pytała K. Stokłosa. — To nie wartość kosz-
torysowa, ale planowane nakłady — odpowiadał
A. Fudali. — Lubię mieć wszystko jasne — stwier-
dziła radna RIO, dlatego poprosiła o spotkanie z
wiceprezydentem J. Cyranem, w celu wyjaśnienia
swoich wątpliwości. Zanim jednak przystąpiono do
głosowania, radny M. Chmieliński mówił o wielo-
letnich planach inwestycyjnych i konieczności opra-
cowywania budżetów miasta z kilkuletnią perspek-
tywą oraz pytał prezydenta na ile Rybnik jest w sta-
nie w kolejnych latach asymilować środki unijne.
— To temat morze, a możliwości finansowe miasta
są napięte jak struna w gitarze — wyjaśniał prezy-
dent, mówiąc o pracy nad budżetem miasta na rok
2005 i konieczności zabezpieczenia środków m.in.
na oświatę czy budowę sieci kanalizacyjnej.

Bonifikata również na grunt...Bonifikata również na grunt...Bonifikata również na grunt...Bonifikata również na grunt...Bonifikata również na grunt...
Wprowadzone zostały zmiany do uchwały

w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży
gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom,
podjętej w czerwcu br. Zmiana polega na uchy-
leniu jednego punktu, co jest konsekwencją no-
welizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przed
22 września br., gmina sprzedając lokal na rzecz
najemcy udzielała bonifikaty jedynie od ceny lo-
kalu, nie przysługiwała ona od wartości gruntu
będącego przedmiotem sprzedaży. Teraz ten stan
rzeczy uległ zmianie: — W sytuacji kiedy gmina
sprzedaje mieszkania, bonifikata należy się kupu-
jącemu zarówno za lokal, jak i za grunt. Tak sta-
nowią obecne przepisy, stąd też nowela naszej
uchwały — mówił referujący projekt Jerzy Fre-
lich. — Sprzedajemy mieszkania z bonifikatą za
lokal i grunt. Po wyjaśnieniu wątpliwości radnego
W. Zawadzkiego, projekt poddano pod głosowa-
nie i przyjęto go jednogłośnie. Podobne stanowi-
sko w tej sprawie zajęli wcześniej członkowie Ko-
misji Gospodarki Komunalnej, o czym poinfor-
mował jej przewodniczący Z. Gajda.

Sporny tytułSporny tytułSporny tytułSporny tytułSporny tytuł
Radni uchylili uchwałę z dnia 19 maja 2004

r. w sprawie wyłączenia z prac planistycznych
do odrębnego uchwalenia, fragmentów miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów Śródmieścia wraz z otoczeniem
– zaskarżonych do Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego. O konieczności podjęcia takiej de-
cyzji mówił J. Frelich, który powrócił do kluczo-
wej w tej sprawie uchwały RM z 16 października
2000 r. Dotyczyła ona sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania terenów Śródmieścia.
—  Procedura planistyczna toczyła się aż do prote-
stów i zarzutów, których RM nie przyjęła, a które
zaskarżono do Naczelnego Sądu Administracyjne-
go. Od tego momentu nasza uchwała „zawisła”
w NSA — przypomniał zastępca prezydenta. Na
dalszy obrót sprawy wpływ miał fakt, że NSA po-
dzielił się na wojewódzkie sądy administracyjne,
a niektóre zaskarżone zarzuty dotyczące uchwały
RM w sprawie Śródmieścia spłynęły do WSA
w Katowicach, a niektóre zostały w NSA. Jednak
sądy nie podejmowały w tej sprawie rozstrzygnięć.
— Idąc śladem gminy Brenna, w maju br. podjęli-
śmy kolejną uchwałę uchylającą zarzuty po to, by
móc przyjąć plan zagospodarowania przestrzenne-
go Śródmieścia. Jednak kiedy ją uchwaliliśmy, NSA
i WSA zaczęły wydawać werdykty, raz na naszą ko-
rzyść, raz przeciwko nam. I tak na przykład zarzuty
panów Kuligowskiego i Niedźwiedzia dotyczące te-
renów na obszarze kampusu zostały odrzucone, jed-
nak sąd podzielił ich pogląd w sprawie drogi wio-
dącej na grunty, które w przyszłości mogłyby służyć
kampusowi. WSA przychylił się też do zarzutów miesz-
kańców ul. Wierzbowej w sprawie drogi pieszej.

c.d. ze strony 5.
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A jako że orzeczenia sądu są dla nas wiążące,
musimy wrócić do początków i uchylić uchwałę z
19 maja — wyjaśniał J. Frelich, tłumacząc, że
miastu przede wszystkim zależy na przyjęciu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go Śródmieścia. Dlatego też na następnej sesji
rozpatrywane będą zarzuty zgłoszone przez
mieszkańców.

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Działalno-
ści Gospodarczej i Komunikacji zaopiniowała pro-
jekt jednogłośnie pozytywnie i podobnie uczynili
podczas sesji radni RM. Jednak sporo zamiesza-
nia wywołało pierwotne brzmienie tytułu uchwa-
ły, które doprowadziło nawet do przerwy w obra-
dach. K. Stokłosa, B. Korzeniowski i Michał Śmi-
gielski zwrócili uwagę na niezgodność treści pro-
jektu uchwały z jego tytułem, który mówił o zmia-
nach w uchwale z dnia 16 października 2000 r,
podczas gdy w projekcie o tych zmianach nie było
mowy. Głos w tej sprawie zabrali też A. Fudali,
J. Frelich i radca prawny Stanisław Cichecki,
jednak do konsensusu nie doszło. Po przerwie,
w czasie której zaciągnięto dodatkowych opinii rad-
ców prawnych, sporny zapis wykreślono z tytułu.

W dalszej części sesji radni jednogłośnie pod-
jęli uchwałę w sprawie nabycia, zbycia, ustanowie-
nia służebności gruntowej i oddania w użytkowa-
nie wieczyste nieruchomości oraz wystąpili z wnio-
skiem do Wojewody o komunalizację.

Warsztaty z poparciemWarsztaty z poparciemWarsztaty z poparciemWarsztaty z poparciemWarsztaty z poparciem
Radni przyjęli oświadczenie dotyczące wy-

rażenia protestu w obronie Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej. WTZ protestują, gdyż mają
zmienić się warunki ich finansowania – środ-
ki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych mają być systema-
tycznie ograniczane. I tak od roku 2005 PFRON
ograniczy dofinansowanie do WTZ do 90% tego-
rocznej kwoty, do 80% w roku 2006 i do 70%
w roku 2007 i w latach następnych. Stawia to or-
ganizacje pozarządowe i inne jednostki prowadzą-
ce WTZ w niezwykle trudnej sytuacji, gdyż nie są
one w stanie pozyskać z innych źródeł tak wyso-
kich środków. Będą więc wnioskowały o dotacje
z budżetów samorządów, a samorządy nie mają,
i co najważniejsze nie dostaną, dodatkowych środ-
ków na realizację takich zadań. Wynika to z faktu
sukcesywnego przekazywania zadań państwa na
samorządy, jednak bez zabezpieczenia środków
finansowych. Okazuje się, że jeżeli miasto chcia-
łoby utrzymać wysokość środków na działalność
WTZ na poziomie roku bieżącego, powinno za-
bezpieczyć w swoim budżecie w 2005 r. –
150.300,00 zł, w 2006 r. – 200.700,00 zł , w 2007 r.
– 301.500,00 zł, a w 2008 i kolejnych już ponad
350.000,00 zł. — W momencie kiedy zaczęły się
ogólnopolskie protesty warsztatów, osób zarzą-

dzających, a przede wszystkim uczestników, Pre-
zydent Rybnika zwrócił się do Ministra Polityki
Społecznej i sejmowej Komisji Pomocy Społecz-
nej i Rodziny z listami popierającymi protest.
Otrzymaliśmy odpowiedź, że samorządy już wcze-
śniej miały zapowiedź takiej sytuacji — mówiła
Ewa Ryszka. Planowane zmiany w finansowaniu
WTZ mogą w znacznym stopniu utrudnić rehabi-
litację osób niepełnosprawnych. Stąd też oświad-
czenie, które radni przyjęli jednogłośnie. Czyta-
my w nim, że RM solidaryzuje się z Polskim Sto-
warzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym i wyraża obawę, że planowane zmia-
ny o charakterze oszczędnościowym i systemo-
wym, zagrażają stabilności tych placówek oraz
standardowi pracy terapeutycznej, a bez dofi-
nansowania WTZ będą ulegały likwidacji.
„Warsztaty są obecnie jedną z najlepszych form
rehabilitacji społecznej. Trafiają do najgłębiej
odrzuconych i izolowanych osób niepełnospraw-
nych, dając im szansę rozwoju. Doprowadziły też
do ujawnienia ogromnego potencjału społeczne-
go, energii, zdolności i potrzeb osób przedtem uzna-
wanych za niezdolnych do niczego” – napisano w
oświadczeniu. Oświadczenie zostanie przekaza-
ne na ręce Pełnomocnika Rządu ds. Osób Nie-
pełnosprawnych, Ministra Polityki Społecznej i
sejmowej Komisji Pomocy Społecznej i Rodziny.

— Czasem mamy wątpliwości czy przeznacza-
ne przez nas środki trafiają do najbardziej potrze-
bujących. W tym przypadku wątpliwości nie ma.
Dla naszych przyjaciół i sąsiadów, którzy urodzili
się z dysfunkcjami, samorządy miast powinny wy-
asygnować środki na pomoc dla nich. Myśmy to
zrobili — mówił prezydent A. Fudali, wyjaśnia-
jąc, że na WTZ nr 1 i WTZ nr 2, w latach 1996
– 2004 przeznaczono kwotę 1.334.168, 24 (w
tym środki z PFRON–u w wysokości 206.550,00
zł, a z budżetu miasta – 1.127.618,24 zł). (O
proteście WTZ również na stronie 32).

Skarg ciąg dalszySkarg ciąg dalszySkarg ciąg dalszySkarg ciąg dalszySkarg ciąg dalszy
Rozpatrywanie skarg fundacji Signum

Magnum na działalność prezydenta zaczyna
być tradycją środowych sesji. Tym razem, jak
wyjaśnił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ro-
muald Niewelt, fundacja skierowała do Regional-
nej Izby Obrachunkowej skargę na działalność
prezydenta, spowodowaną zaniechaniem remon-
tu budynku Signum Magnum i nieprzeznaczeniem
na ten cel pieniędzy w budżecie miasta. — Fun-
dacja przekonuje, że budynek wymaga kapitalnego
remontu, a swoje twierdzenie opiera na wniosku
inspektora wojewódzkiego kontrolującego pomiesz-
czenia — mówił R. Niewelt. — W paru miejscach
odpadały tynki, łazienka nadawała się do remon-
tu, a wojewódzki inspektor nazwał to usterkami.
(...) Zdaniem fundacji, która powołuje się na za-

pisy Kodeksu Cywilnego, miasto będąc właścicie-
lem budynku powinno przeprowadzić jego remont
kapitalny. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
poinformował też radnych, że wspólnie z inspek-
torem budowlanym z ZGM i powiatowym in-
spektorem nadzoru budowlanego obejrzeli bu-
dynek. — Jest on w dobrym stanie technicznym i
nie nadaje się do remontu kapitalnego, więc skar-
ga jest bezprzedmiotowa — mówił R. Niewelt.
Opinię tę potwierdzili radni przy 4 głosach
wstrzymujących się. Przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej powrócił również do omawianego pod-
czas ostatniego posiedzenia zażalenia Joachi-
ma Heliosza. Do RM wpłynęło w tej sprawie
pismo z departamentu kontroli Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po zapo-
znaniu się z nim Komisja Rewizyjna uznała, że
przewodniczący RM powinien poinformować
ministerstwo o procedurze, jaką w tej sprawie
podjęła Rada (zobacz numer 9/2004 „GR”).

Wojna z graffiti i nie tylkoWojna z graffiti i nie tylkoWojna z graffiti i nie tylkoWojna z graffiti i nie tylkoWojna z graffiti i nie tylko
Na kończący sesję punkt wnioski, oświad-

czenia, interpelacje i pytania radnych niewąt-
pliwy wpływ mieli... kibice. Do tematu przebu-
dowy drogi krajowej 78 powrócił R. Niewelt, zwra-
cając uwagę na fakt, że prace utrudnią ruch pie-
szych w trzech dzielnicach – Wielopolu, Ochojcu
i Golejowie. Zdaniem radnego, wyjściem z sytu-
acji byłaby budowa z elementów prefabrykowa-
nych przejść podziemnych. — Będziemy brali pod
uwagę różne rozwiązania, jednak na tym etapie
należy przyjąć, że opracowany projekt jest zamknięty
— mówił A. Fudali. Radny Kazimierz Zięba
(SdPl) poruszył sprawę podlewania przez pracow-
ników Zarządu Zieleni Miejskiej zieleńców z wy-
korzystaniem sieci wodociągowej, podając za przy-
kład rejon ul. Wysokiej. — „Zieleń” posiada spe-
cjalny zbiornik, do którego łapie wodę deszczową i
to ona jest tankowana do beczkowozów i służy do
podlewania. Tak dzieje się już od dłuższego czasu
— wyjaśniał J. Cyran. Radny Zięba zwrócił się
również do redakcji „GR”, by za naszym pośred-
nictwem poinformować, że prezes Rybnickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej postanowił wyznaczyć
premię dla policji lub Straży Miejskiej za pomoc
w ujęciu grafficiarzy malujących obiekty RSM:
— Być może w ten sposób uda się nam wychwycić
sprawców i wystąpić na drogę sądową o odmalo-
wanie elewacji budynków. To co się dzieje przera-
sta wyobrażenia — podkreślał K. Zięba. Kolejny
głos należał do Andrzeja Wojaczka (PiS), który
chciał wiedzieć, czy wnioski zgłaszane przez rad-
nych na komisjach winny być głosowane i złożył
na ręce przewodniczącego RM dwa pisemne
wnioski dotyczące dróg oraz wniosek, który wy-
stosował do komisji górnictwa. — Komisja pracuje

c.d. na stronie 8.
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6 października w Urzędzie Miasta Rybnika odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta po-
święcona utworzeniu obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Ryb-
niku dla potrzeb wyborów uzupełniających do Senatu RP. Wybory odbędą się 21 listopada br.

Zgodnie z Ordynacją wyborczą do Sejmu i Senatu RP konieczne jest utworzenie obwodu do głoso-
wania w szpitalu, o ile w dniu przeprowadzania głosowania przebywa w nim co najmniej 50 wybor-
ców. W przypadku tak dużego obiektu, jakim jest WSS nr 3, wymóg ten będzie spełniony. Ponadto,
z uwagi na zasady wyborcze, należy zapewnić możliwość oddania głosu także osobom przebywającym
poza swoim stałym miejscem zamieszkania z powodu choroby.

analogicznie jak RM — wyjaśnił B. Korzeniow-
ski. — Złożony wniosek musi być głosowany. Na-
tomiast szef Komisji Przemysłu Górniczego, Eko-
logii i Rolnictwa Kazimierz Salamon zapewnił
A. Wojaczka, że żadne wnioski nie są ignorowa-
ne przez komisję i będą dyskutowane. Z kolei Sta-
nisław Stajer powrócił do pytań, które zadał pod-
czas poprzednich posiedzeń, gdyż, jak stwierdził,
problemy których dotyczą nadal nie zostały roz-
wiązane. Radny chciał wiedzieć kiedy i jak z ru-
chu samochodów ciężarowych, dowożących nie-
czystości płynne do oczyszczalni ścieków w Kło-
kocinie, odciążona zostanie ul. Rycerska oraz jak
długo trwać będzie ekspertyza nośności bezpie-
czeństwa mostu nad magistralą kolejową na ul.
Włościańskiej oraz kiedy rozpocznie się remont
tego mostu. Prezydent zapewnił, że odpowie
na te pytania pisemnie. Do tematu szkód górni-
czych, palenia się hałdy, rekultywacji terenów
przy ul. Skalnej, zagrożenia inwestycji prowadzo-
nej przez kop. „Marcel” na ul. Rymera i asfalto-
wania ul. Wrębowej na osiedlu Korfantego nawią-
zał H. Ryszka, który zaapelował też o organizację
spotkania z prezydentem i pełnomocnikiem pre-
zydenta do spraw górnictwa. W odpowiedzi A. Fu-
dali przypomniał o podpisanym z Kompanią Wę-
glową porozumieniu, które miało wiązać się rów-
nież z lepszą „jakością” wzajemnej współpracy. Do
tematu nawiązał też J. Cyran. Kiedy część radnych
opuściła salę obrad ze względu na mecz piłkarski,
z pytaniami do prezydenta zwróciła się Krystyna
Stokłosa, a zaczęła od pozostających obecnie
w gestii marszałka województwa obiektów po szpi-
talu „Juliusz”. — Budynki te powinny pełnić rolę
obiektów użyteczności publicznej — mówił prezy-
dent informując, że być może zostałyby zaadap-
towane na potrzeby Urzędu Skarbowego. — Kto
odpowiada za przygotowanie toru żużlowego i ja-
kie wyciągnięto konsekwencje w stosunku do osób
odpowiedzialnych za jego fatalną nawierzchnię pod-
czas ostatniego meczu żużlowego. A może jak fama
głosi, został on spreparowany? — pytała dalej

K. Stokłosa. Prezydent wyjaśnił, że pytanie to
powinno być skierowane do prezesa RKM–u i
dodał, że nie było potrzeby preparowania toru,
gdyż sytuacja rybnickich żużlowców i tak była
przesądzona, a zastępca prezydenta Józef Cy-
ran mówił o konieczności uzupełnienia na-
wierzchni toru. W dalszej części sesji radna RIO
pytała dlaczego nie odbyła się debata na temat
wykonania budżetu za pierwsze półrocze i dla-
czego nie zapoznano radnych z opinią RIO w tej
sprawie. — Nie ma ustawowego obowiązku,żeby
taką debatę przeprowadzać — odpowiadał A.
Fudali. Jednak radna przekonywała, że w ubie-
głym roku również takiego wymogu nie było, a
debata i tak się odbyła. K. Stokłosa sugerowała
też, by wzorem Kuźni Raciborskiej umieszczać
na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej, protokoły z sesji RM, gdyż przeko-
nywała, że „streszczenie, zamieszczane w GR nie
jest tym samym co pełny tekst”. (Od redakcji: „GR”
zgodnie z ustaleniami publikuje relację z posie-
dzeń RM, a nie streszczenie, jak się wyraziła rad-
na). — Obrady RM są otwarte. Każdy może w
nich uczestniczyć, a nawet zabrać głos. Każdy może
też wziąć udział w posiedzeniach komisji — mówił
prezydent. — Rocznie ja i moi zastępcy odbywa-
my ponad 400 różnego rodzaju spotkań, więc do
mieszkańców dociera mnóstwo informacji. Jeste-
śmy otwarci i tak też działamy. Prezydent prze-
konywał również, że istnieją pewne reguły, co
do zawartości BIP, a ponadto zwrócił uwagę na
trudność w spisaniu i „uczesaniu” wypowiada-

nych nieraz „bałaganiarskich słów”,
 co jego zdaniem może wywołać więcej szkody
niż pożytku. Radna RIO dowiedziała się rów-
nież, że posiłki w szkołach nie są obłożone po-
datkiem vat i uzyskała odpowiedź na „niezręcz-
ne”, jak mówiła pytanie, a mianowicie ile mie-
sięcznie kosztują miasto pełnomocnicy prezyden-
ta. — Wynagrodzenie dla trzech pełnomocników
to ok. 5–6 tys. zł plus pochodne — mówił prezy-
dent, podkreślając niebagatelną pracę jaką wy-
konują jego pełnomocnicy. Następnie radny PO
B. Drabiniok podziękował władzom miasta, fir-
mom „PRInż” i „Buskopol” za organizację fe-
stynu w dzielnicy Zebrzydowice z okazji rozpo-
częcia budowy III etapu kanalizacji, i zwrócił
uwagę na kłopoty przy zakupie biletów miesięcz-
nych, z uwagi na godziny otwarcia kasy – od 8.00
do 14.30. Radny proponował, by ostatni i pierw-
szy tydzień każdego miesiąca, kasa czynna była
w dogodniejszych dla uczniów godzinach. Z ko-
lei L. Kuśka pytał ile dzieci skorzystało z letnie-
go wypoczynku, jakie instytucje zajęły się jego
organizacją i czy opieką nad dziećmi zajmowały
się osoby o odpowiednich kwalifikacjach, a tak-
że kto kwalifikuje dzieci do korzystania z ofert
wypoczynku w ramach akcji Lato w mieście. W
odpowiedzi prezydent zasugerował, by tematy
te zostały poruszone na posiedzeniu komisji. Po-
nownie głos zabrał St. Stajer, który pytał o Fil-
harmonię Rybnicką, koszty jej utrzymania, ilość
zatrudnionych osób i chciał wiedzieć ilu muzyków
grających w orkiestrze mieszka w Rybniku. — Na
filharmonię przeznaczamy tyle, ile Rada uchwaliła,
czyli 100 tys. zł rocznie. Nie jest tam zatrudniona ani
jedna osoba, a zdecydowana większość grających to
muzycy z tego środowiska, absolwenci naszej szkoły
muzycznej — odpowiadał A. Fudali. Wśród zgło-
szonych do zabrania głosu był jeszcze wiceprzewod-
niczący RM Jan Mura, ale stwierdził, że „nie bę-
dzie przedłużał posiedzenia”, więc prowadzący sesję
B. Korzeniowski zamknął obrady, co szczególnie
ucieszyło radnych kibicujących drużynie Pawła Ja-
nasa... Dla porządku – Polacy wygrali 3:2.

r, (S)

Kolejna sesja RM odbędzie się
17 listopada br. o godz. 16.00

Obwód wyborczy w szpitalu

RynekRynekRynekRynekRynek
godz. 9.50godz. 9.50godz. 9.50godz. 9.50godz. 9.50 – zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji
i mieszkańców miasta,
godz. 10.00godz. 10.00godz. 10.00godz. 10.00godz. 10.00 – intrada MOD „Rybnik”, wystąpienie Prezydenta
Miasta, złożenie kwiatów na tablicy pamiątkowej, przemarsz
do bazyliki św. Antoniego

Bazylika św. AntoniegoBazylika św. AntoniegoBazylika św. AntoniegoBazylika św. AntoniegoBazylika św. Antoniego
godz. 10.30 godz. 10.30 godz. 10.30 godz. 10.30 godz. 10.30 – uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny

c.d. ze strony 7.

Obchody Święta NiepodległościObchody Święta NiepodległościObchody Święta NiepodległościObchody Święta NiepodległościObchody Święta Niepodległości

Zachęcamy mieszkańców do udziału w uroczystościach i uczczenie Święta NiepodległościZachęcamy mieszkańców do udziału w uroczystościach i uczczenie Święta NiepodległościZachęcamy mieszkańców do udziału w uroczystościach i uczczenie Święta NiepodległościZachęcamy mieszkańców do udziału w uroczystościach i uczczenie Święta NiepodległościZachęcamy mieszkańców do udziału w uroczystościach i uczczenie Święta Niepodległości

wywieszeniem flag w barwach narodowych.wywieszeniem flag w barwach narodowych.wywieszeniem flag w barwach narodowych.wywieszeniem flag w barwach narodowych.wywieszeniem flag w barwach narodowych.

Obchody Święta NiepodległościObchody Święta NiepodległościObchody Święta NiepodległościObchody Święta NiepodległościObchody Święta Niepodległości



Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 9

Przy okazji bytności w naszym mieście z okazji zaproszenia na Targi
Przedsiębiorczości, spotkał się w Urzędzie Miasta z radnymi,
kierownikami miejskich placówek oraz urzędnikami.

Prezydent Adam Fudali zapoznał gościa z polityką władz miasta, której
jednym z najważniejszych elementów jest stwarzanie młodzieży warunków
do kształcenia się. Materialnym tego efektem jest funkcjonujący od kilku

lat Zespół Szkół Wyższych, o którym gość, po jego zwiedzeniu, wyrażał się
z najwyższym uznaniem. Podzielił się też z obecnymi refleksjami na temat
roli samorządów jako wielkiej siły społecznej i niezastąpionego organizato-
ra życia publicznego na najniższym poziomie. Mówił też o niebezpieczeń-
stwach, jakie niosą tendencje centralistyczne w państwie, które powinno
wspierać swoich obywateli i nie ograniczać ich aktywności. Nawiązał do trud-
nych reform, jakie za jego rządów podjęto w Polsce i niewykorzystaniu przez
następne ekipy dobrych rozwiązań. — Nasza reforma służby zdrowia miała
wiele wad, ale szła w dobrym kierunku czyli niezależności kas chorych. Po-
nowna centralizacja zniweczyła nasze wysiłki...

 Poseł J. Buzek pracuje w Brukseli w dwóch komisjach: ochrony środo-
wiska oraz energetyki, przemysłu i badań, a wybierając te dziedziny myślał
przede wszystkim o wykorzystaniu swojej wiedzy i doświadczenia dla dobra
regionu, którego mieszkańcy wybrali go ogromną, najwyższą w Polsce ilo-
ścią głosów. — Jestem swoim wyborcom winien zrobienie dla Śląska czegoś
konkretnego — powiedział. Dyskusja toczyła się wokół możliwości otrzy-
mania przez nasz region, ze względu na pogórnicze dziedzictwo, specjalnej
pomocy ze strony Unii Europejskiej, jak to miało miejsce w przypadku West-

falii czy Nord–Pas de Calais. Skorzystałyby z tego również zdegradowane
działalnością górniczą dzielnice Rybnika – Niedobczyce, Chwałowice, Ra-
dziejów czy Popielów. Uczestnicy spotkania zadawali pytania dotyczące re-
formy administracyjnej, możliwości pomocy unijnej dla placówek kultury,
sygnalizując m.in. problemy z rozliczaniem tejże pomocy w przypadku, gdy
jest potrzebny tzw. wkład własny itp. J. Buzek bardzo pozytywnie ocenił
próby łączenia się gmin w związki, co zwiększa szanse na pozyskiwanie unij-
nej pomocy i realizację przez samorząd przedsięwzięć inwestycyjnych. Pod
tym względem bardzo wysoko ocenił wysiłki władz miasta, które wykorzy-
stują każda szansę pozyskania środków zewnętrznych.

O szybszy rozwój subregionu
Po raz pierwszy w nowej formule, po raz pierwszy pod patronatem

europarlamentarzysty, ale już po raz piąty odbyły się Targi
Przedsiębiorczości, zorganizowane przez Związek Subregionu
Zachodniego z siedzibą w Rybniku, powiatowe urzędy pracy
i organizacje zrzeszające przedsiębiorców.

Ze względu na duże zainteresowanie imprezą, organizatorzy postanowili
zmienić jej formułę i w miejsce jednego spotkania przygotowali sześć, które
odbyły się w kilku miastach subregionu: Radlinie, Czerwionce–Leszczynach,
Raciborzu, Żorach i Jastrzębiu–Zdroju. Targi pod nazwą „O szybszy rozwój
gospodarczy” rozpoczęły się 24 września w Cechu Rzemiosł oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku, a zainaugurowały je wystąpienia
Jerzego Buzka oraz przewodniczącego związku prezydenta Adama Fuda-
lego: — Mam nadzieję, że poprzez dostarczenie państwu praktycznych infor-
macji, dotyczących m.in. norm, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy w związ-
ku z dostosowaniem się do wymagań wspólnego rynku, czy też wskazanie ście-
żek dostępu do środków europejskich, targi przyczynią się do wsparcia rozwo-
ju gospodarczego w subregionie zachodnim — przekonywał A. Fudali.
— Dobrobyt naszego regionu w pierwszym rzędzie zależy od tempa rozwoju
sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród wystawców znaleźli się:
Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa In-
spekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Górnicza Agencja Pracy,
Centrum Euro Info, Bank BiSE, Urząd Miasta Rybnika, Graczyk i Wspól-
nicy – Doradztwo Podatkowe, Cech Rzemiosł oraz Regionalne Biuro Pro-
jektów Europejskich. Lokalni przedsiębiorcy, którzy mogli tu uzyskać in-
formacje na temat pomocy finansowej, wymogów funkcjonowania na ryn-
kach Unii Europejskiej oraz skorzystać z bezpłatnych porad urzędów i in-
stytucji, z którymi stykają się na co dzień, ze szczególną uwagą wysłuchali
opinii posła Jerzego Buzka: — Prowadzicie swoje firmy na niewielką skalę,
być może zatrudniacie kilka do kilkunastu osób. Wasz kontakt zarówno

Jerzy Buzek, były premier, a teraz poseł do
Parlamentu Europejskiego, nie zaniedbuje kontaktów
ze swoimi wyborcami z Rybnika.

Dzień z eurodeputowanymDzień z eurodeputowanymDzień z eurodeputowanymDzień z eurodeputowanymDzień z eurodeputowanym

c.d. na stronie 10.

O przyszłości tej ziemi zdecydują przedsiębiorcy — mówił Jerzy Buzek.

... oraz urzędnikami i kierownikami miejskich jednostek.                             Zdj.: r

Prof. Jerzy Buzek spotkał się w UM z przedstawicielami władz samorządowych...
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W trakcie targów przedsiębiorcy mogli skorzystać z bezpłatnych porad urzędów i instytucji.
Chętnych nie brakowało...                                                                                         Zdjęcia: s

z pracownikami, jak i z odbiorcami towarów jest
więc bardzo bezpośredni, a dzięki takiej przedsię-
biorczości rozwija się dziś Europa i cały świat —
mówił eurodeputowany. — (...) Dzisiaj dobrego
przedsiębiorcę i dobrego polityka poznaje się przede
wszystkim po
uczciwości. Były
premier RP
mówił też o
szansach, jakie
daje Unia Eu-
ropejska: —
Fundusze unij-
ne mogą pomóc
przedsiębiorcom
unowocześniać
firmy i przekwa-
lifikowywać pra-
cowników. Ist-
nieją fundusze
na wsparcie
przedsiębiorców
na różnych

szczeblach – od doradztwa poczynając, a na bar-
dzo korzystnych krótko– i długoterminowych kre-
dytach skończywszy. J. Buzek dziękował za zapro-
szenie na targi i mówił, że czuje się zobowiązany
wobec regionu, z którego został wybrany do PE,
stąd też jego praca w dwóch europejskich komi-
sjach, niezwykle ważnych z punktu widzenia Ślą-
ska. Gość targów wspomniał też o organizacjach

pozarządowych, decentralizacji i rozdziale pu-
blicznych pieniędzy oraz o wzmocnieniu roli sa-
morządów.

Wśród uczestników targów byli nie tylko przed-
siębiorcy, ale też radni i starostowie oraz prezy-
denci i burmistrzowie gmin tworzących subregion,
którzy mówili o specyfice swoich miast oraz prio-
rytetach i problemach, jakie przed nimi stoją.
W większości wypowiedzi powraca temat koniecz-
ności budowy drogi Pszczyna – Racibórz. A. Fu-
dali przypomniał też ideę powołania do życia Sub-
regionu Zachodniego, a J. Buzek chwalił to roz-
wiązanie: — Mogę jedynie w dobrych słowach
mówić o wzorowej współpracy miast w ramach sub-
regionu — oceniał J. Buzek. — O przyszłości tej
ziemi zdecydują przedsiębiorcy, bo tylko na małych
i średnich przedsiębiorcach można oprzeć prawdzi-
wy rozwój. To ogromna siła. Potwierdził to starszy
rybnickiego Cechu Józef Gawliczek: — Zależy
nam na tym, by powstawała jak największa ilość
małych przedsiębiorstw, by w ten sposób likwido-
wać bezrobocie. J. Buzek życzył właścicielom firm,
by uczyli się w pełni korzystać z członkostwa
w UE i zapewniał, że jego biura w Katowicach
i Gliwicach służą pomocą w przybliżaniu unijnych
instytucji mieszkańcom.                          (r), (S)

c.d. ze strony 9.

We wrześniu br. nową kadencję rozpoczęła Młodzieżowa
Rada Miasta. Uroczyste posiedzenie miało miejsce w sali sesyjnej
im. Władysława Webera w Urzędzie Miasta, a młodzi radni zasiedli
na miejscach swoich starszych kolegów – członków Rady Miasta
Rybnika. Gościem młodzieżowych radnych był prezydent Adam
Fudali, który przedstawił najważniejsze problemy i istotne dla
miasta przedsięwzięcia i zachęcił młodych ludzi do działania i an-
gażowania się w  budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Dotychczasowy przewodniczący MRM Krzysztof Lorek podsu-
mował swoją kadencję i przekazał prowadzenie obrad nowo wybra-
nemu przewodniczącemu Szymonowi Medalionowi. Przedstawił
on plan pracy MRM – w najbliższym czasie radni będą się zajmować
przygotowywaniem wniosków na dotacje grantowe. Nowi radni zło-
żyli uroczyste ślubowanie, zaś ustępującym wręczono podziękowa-
nia. Sesje MRM wzorowane są na posiedzeniach radnych miejskich,
a jak powiedział żartobliwie prezydent, różnią się od nich... spraw-
nym przebiegiem i długością trwania.

MRM skupia reprezentantów rybnickich szkół ponadgimnazjal-
nych, a radni próbują się zmierzyć ze sprawami nurtującymi mło-
dzieżowe środowiska. Przede wszystkim jednak MRM ma być kuź-
nią przyszłych lokalnych liderów, ludzi aktywnych i wrażliwych spo-
łecznie, zaangażowanych w rozwiązywanie „dorosłych” problemów.
Forum to może być również szkołą demokracji, polemicznej dysku-
sji, ale i umiejętności stosowania kompromisów.

Jedną z tradycyjnych akcji, w jakie włącza się MRM, to „Czapka św.
Mikołaja” – zbiórka środków finansowych na paczki dla potrzebujących
wsparcia dzieci, przeprowadzana przed świętami Bożego Narodzenia.

(r)

SprostowanieSprostowanieSprostowanieSprostowanieSprostowanie
W ostatnim numerze „GR” w artykule „Wspomnienia wciąż żywe”

błędnie podaliśmy nazwisko ppłk Tadeusza Wiatra. Za pomyłkę
przepraszamy. Redakcja.

— Nie wystarcza im już dotychczasowe działanie, teraz wchodzą przez dach i ma-
lują elewację bloków z góry — skarży się radny Kazimierz Zięba i trudno się dzi-
wić. Działalność grafficiarzy powoduje coraz większe straty, dlatego też podejmo-
wane są różne próby walki z tym zjawiskiem. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta
K. Zięba przedstawił jedną z propozycji: — Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa po-
stanowiła przyznać nagrodę dla Policji lub Straży Miejskiej za pomoc w ujęciu grafficia-
rzy niszczących obiekty RSM. Być może w ten sposób uda się wychwycić sprawców.

Zachęta dla funkcjonariuszy kusząca, czy przyniesie efekty czas pokaże, waż-
ne, że podejmowane są kroki, by zapobiec niepożądanym działaniom.             (S)

Dzień z eurodeputowanymDzień z eurodeputowanymDzień z eurodeputowanymDzień z eurodeputowanymDzień z eurodeputowanym

Pierwsze posiedzenie MRM w nowej kadencji.                                               Zdj.: arch. UM.

Grafficiarze na cenzurowanymGrafficiarze na cenzurowanymGrafficiarze na cenzurowanymGrafficiarze na cenzurowanymGrafficiarze na cenzurowanym
Bohomazy szpecące budynki mieszkalne rażą coraz bardziej,

a pomysłowość amatorów sprayu przechodzi wszelkie wyobrażenia.
Czy Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa znalazła sposób
na grafficiarzy?

Nowa kadencja Młodzieżowej Rady MiastaNowa kadencja Młodzieżowej Rady MiastaNowa kadencja Młodzieżowej Rady MiastaNowa kadencja Młodzieżowej Rady MiastaNowa kadencja Młodzieżowej Rady Miasta



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

W paru dzielnicach trwają intensywne prace,
mieszkańcy kilku następnych czekają na wkrocze-
nie ekip budowlanych. Prawie nikt nie neguje po-
trzeby przeprowadzenia tego przedsięwzięcia, ist-
nieją jednak obawy przed związanymi z nim uciąż-
liwościami, mnożą się więc pytania do inwestora
czyli miasta oraz do wykonawców. Wiele ich mają
również mieszkańcy Niedobczyc, gdzie roboty nie-
dawno ruszyły. Z inicjatywy Rady Dzielnicy
w niedobczyckim Domu Kultury odbyło się spo-
tkanie dzielnicowej społeczności z przedstawicie-
lami miasta, wykonawcy czyli firmy Hydrobudo-
wa 9,  firmy – „inżyniera kontraktu” oraz PWiK
jako przyszłego administratora sieci kanalizacyj-
nej. Wątpliwości wyjaśniali oraz na pytania odpo-
wiadali prezydent Adam Fudali, jego pełnomoc-
nik ds. realizacji projektu Janusz Koper,
Ryszard Nowak z Hydrobudowy 9 oraz Stani-
sław Gajda z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji. Spotkanie prowadziła przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Jadwiga Leonarska.

Co z tymi przyłączami?Co z tymi przyłączami?Co z tymi przyłączami?Co z tymi przyłączami?Co z tymi przyłączami?
— Budowa kanalizacji będzie dla miasta priory-

tetem przez kilka kolejnych lat. Fakt przyznania
Rybnikowi przez UE ogromnej sumy ponad 70 mln
euro jest bezpośrednio związany z funkcjonującą
u nas i zmodernizowaną kosztem ok. 40 mln zł
oczyszczalnią ścieków w Orzepowicach. Ale głów-
ny cel budowy czyli osiągnięcie efektu ekologiczne-
go – to jest czystszego środowiska naturalnego
i związanego z tym zwiększenia możliwości inwe-
stycyjnych w naszym mieście – będzie możliwe po
przyłączeniu do głównego ciągu wszystkich posesji
objętych projektem  — mówił prezydent.

Obszar prac kanalizacyjnych ciągle się poszerza,
zatem przekazane na spotkaniu w Niedobczycach
informacje są i będą równie ważne dla mieszkańców

innych dzielnic. Projekt budowy kanalizacji sani-
tarnej, czyli dla ścieków wyłącznie bytowych
(z WC, kuchni, łazienki, pralni itp.) został przy-
gotowany dla stanu faktycznego z roku 2000,
a więc dla budynków już wtedy istniejących.
Wszystkie inne powstałe później będą mogły się
do kanalizacji podłączyć, ale w zupełnie innym
trybie, po ustaleniach z PWiK.

Zadaniem miasta jest wybudowanie ciągów
głównych, przepompowni oraz studzienek przy-
łączeniowych usytuowanych w każdej posesji ob-
jętej planem. Obowiązkiem mieszkańca jest
podłączenie się do sieci i sfinansowanie kosz-
tów poprowadzenia przyłącza od studzienki
podłączeniowej do budynku. Na koszty te skła-
da się wykonanie projektu technicznego przyłą-
cza, wykonanie wykopu, położenie rur, odbiór
techniczny robót i naniesienie przyłącza na mapą
geodezyjną. Istnieje kilka sposobów wykonania
tych prac:

• indywidualnie czyli zamówienie pojedyncze-
go projektu, zakup materiału, własnoręczne lub
zlecone wykonanie wykopu i położenie rur, opła-
ta indywidualnego odbioru technicznego i nanie-
sienia na mapy geodezyjne;

• zbiorowo czyli wspólny dla kilku lub kilku-
nastu posesji projekt, wynajęcie firmy wykonaw-
czej, zbiorowy odbiór i naniesienie na mapę –
koszty stałe będą wtedy zdecydowanie niższe;

• skorzystanie z kompleksowej oferty PWiK
„od projektu
do odbioru” –
firma oferuje
wysoką jakość
prac oraz
ceny na pozio-
mie niższym
niż średnia

cena rynkowa, a także uproszczenie procedur.
Dodać trzeba, że roboty przyłączeniowe wyma-

gają wielkiego reżimu technologicznego. Dlate-
go St. Gajda z PWiK przestrzegał przed „myśle-
niem po staremu” i decydowanie się na „system
gospodarczy”. Jak podliczył jeden z mieszkańców
Niedobczyc, a zgodzili się z nim znawcy tematu,
na dzień dzisiejszy koszty stałe wynosiłyby oko-
ło 500 zł plus ok. 100 zł za każdy metr przyłą-
cza. Ogólny koszt jest więc zależny od odległości
studzienki przyłączeniowej od budynku. Istnieje
możliwość zmiany usytuowania studzienki w sto-
sunku do projektu, ale tylko w niewielkim zakre-
sie. Problem przyłączy stanie się aktualny w Nie-
dobczycach za dobrych parę lat, kiedy poszcze-
gólne odcinki nowej kanalizacji utworzą sieć, którą
ścieki popłyną do oczyszczalni w Orzepowicach.

Powstanie sieci kanalizacyjnej obliguje
mieszkańców do podłączenia do niej swoich
posesji. Takiego obowiązku nie mają tylko po-
siadacze przydomowych oczyszczalni ścieków,
a i te muszą spełnić nie tylko warunki przepisów
prawa budowlanego, ale również o ochronie śro-
dowiska, a przede wszystkim wykazać efekt eko-
logiczny. Oczyszczalnie trafią do ewidencji i pod
nadzór miasta, zresztą monitorowana będzie cała
sieć i podłączenie „na lewo” stanie się niemożli-
we i... nieopłacalne. Przestrzeganie reżimu tech-
nologicznego budowy kanalizacji będzie spraw-
dzało wiele instytucji, w tym przede wszystkim
wykładająca środki Unia Europejska.

Skutki uboczne...Skutki uboczne...Skutki uboczne...Skutki uboczne...Skutki uboczne...
Mieszkańcy coraz bardziej odczuwają „skutki

uboczne” budowy sieci – rozkopane drogi i pose-
sje, zamknięte drogi i objazdy. Są to zjawiska nie
do uniknięcia, ale współpraca wszystkich zainte-

resowanych – miasta, wykonawców
i mieszkańców może wpłynąć na
zminimalizowanie uciążliwości.
Zdarza się, że prace przedłużają się
ze względu na podziemne znalezi-
ska np. niezaznaczone na żadnych

Odpowiedzi na to pytanie będzie można udzielić dopiero po zakończeniu ogromnej
inwestycji, jaką jest budowa ponad 600–kilometrowej sieci kanalizacji sanitarnej
przy pozyskanym przez Rybnik ponad 60% unijnym wsparciu finansowym.

Czy w Nacynie będą raki?Czy w Nacynie będą raki?Czy w Nacynie będą raki?Czy w Nacynie będą raki?Czy w Nacynie będą raki?

c.d. na stronie 12.

Spotkanie w Niedobczycach wzbudziło wielkie zainteresowanie mieszkańców dzielnicy. Na pytania odpowiadali prezydent, jego pełnomocnik ds. realizacji inwestycji oraz
przedstawiciele wykonawcy.                                                                                                                                                                                                              Zdjęcia: r
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mapach elementy infrastruktury, jak to miało
miejsce m.in. na Zamysłowie. Po wykonaniu prac
zadaniem firmy jest przywrócenie terenu do sta-
nu pierwotnego i zrekompensowanie wszelkich
szkód. Jeżeli firma naruszyła kamienie graniczne
danej posesji, jej obowiązkiem jest doprowadze-
nie do stanu pierwotnego. Zdarza się, że miesz-
kańcy są zniecierpliwieni faktem, że na danym
odcinku zasypano już wykopy, a przez dłuższy czas
nie pojawia się na drodze asfalt. Ze względu na
wysokie koszty, trzeba poczekać na zakończenie
robót na dłuższym odcinku i dopiero wtedy wcho-
dzić z ciężkim sprzętem.

Obowiązkiem pracowników firmy wyko-
nawczej jest zawiadomienie z kilkudniowym
wyprzedzeniem poszczególnych gospodarzy
posesji o rozpoczęciu robót. Wykonawcy zapew-
niają, że z każdego domu będzie można wyjść
i wejść, a tylko w wyjątkowych przypadkach mogą
zdarzyć się problemy z wyjazdem czy wjazdem
samochodów osobowych. Wtedy ważna jest są-
siedzka współpraca i wyznaczenie ewentualnych
miejsc parkowania aut. Jeżeli to będzie niemożli-
we, może zaistnieć konieczność przejazdu przez
pole czy łąkę. Wyjątkowo dobra współpraca są-
siedzka oraz z wykonawcami istnieje w Golejo-
wie, gdzie kanalizacja (poza projektem ISPA) jest
budowana. Powołano tam m.in. stowarzyszenie
mieszkańców pomagające w załatwianiu formal-
ności związanych z przyłączami.

Inwestorzy i wykonawcy apelują do miesz-
kańców o wykazanie dobrej woli i chęci współ-
pracy.

U nas, w NiedobczycachU nas, w NiedobczycachU nas, w NiedobczycachU nas, w NiedobczycachU nas, w Niedobczycach
Większość pytań dotyczyła oczywiście proble-

mów związanych z robotami na terenie dzielnicy
Niedobczyce. We wrześniu br. roboty rozpoczęły
się w okolicy tzw.„Pludrów”, sieć przechodzi tyła-
mi „dolnego” boiska i targowiska i dalej w stronę
dzielnicy Niewiadom. Roboty w stosunku do har-
monogramu są opóźnione, ale wykonawcy za-
pewniają, że terminy nie są zagrożone. Szczegó-
łowy plan robót jest dostępny w Biurze Reali-
zacji Projektu w Urzędzie Miasta (p. 308), tam
również można uzyskać wszystkie inne infor-
macje dotyczące inwestycji.

Z odpowiedzi na pytania mieszkańców, jakich
udzielili przedstawiciele inwestora i wykonawcy
wynika, że ścieki z terenu przylegającego do gmi-
ny Radlin (ul. Związkowa), nadal będą odbiera-
ne przez oczyszczalnię Karkoszka w Wodzisławiu.
Ścieki z osiedle przy ul. Andersa i Barbary, wpły-
wające dziś bezpośrednio do Nacyny, zostaną rów-
nież skanalizowane. Firmy prowadzące działal-
ność na terenach pokopalnianych będą mogły
odprowadzać do nowej kanalizacji wyłącznie ście-
ki bytowe, w żadnym przypadku nie przemysło-
we. Jeden z mieszkańców, znający temat gospo-
darki wodno–ściekowej w b. kop. „Rymer”, zwró-

cił uwagę na newralgiczny punkt, gdzie ścieki, w
tym przemysłowe, zrzucane są do Nacyny. Zauwa-
żył, że jeżeli problem ten nie zostanie rozwiąza-
ny, raków w tej rzece raczej nie będzie i to nieza-
leżnie od wybudowania kanalizacji sanitarnej.

Szczególne zaniepokojenie mieszkańców Nie-
dobczyc budzi perspektywa zamknięcia, ze wzglę-
du na planowany remont, wiaduktu na ul. Wodzi-
sławskiej i poprowadzenia objazdu przez Niedo-
bczyce. Chodzi o to by jednocześnie, z powodu
robót kanalizacyjnych, nie zostały zamknięte uli-
ce Górnośląska i Hetmańska, co doprowadziłoby
do całkowitego chaosu. J. Koper zapewnił, że har-
monogram robót zostanie dostosowany do sytu-
acji.

Cena wody a kanalizacjaCena wody a kanalizacjaCena wody a kanalizacjaCena wody a kanalizacjaCena wody a kanalizacja
Prezydent A. Fudali zaprzeczył, jakoby budo-

wa kanalizacji wpływała bezpośrednio na podwyż-
ki cen wody i odprowadzania ścieków w Rybniku.
— Jesteśmy uzależnieni od ceny hurtowej wody, a
ze względu na kurczące się zasoby w kraju, woda
jest coraz droższa. Potwierdził, że według norm
unijnych, koszt wody i odprowadzania ścieków nie

może przekroczyć 4% tzw. dochodu rozporządzal-
nego statystycznej rodziny.  — Paradoksalnie, bu-
dowa sieci kanalizacyjnej w Rybniku i wielu innych
polskich miastach może doprowadzić do obniże-
nia sumarycznej ceny za wody i ścieki, bo poprzez
efektywne oczyszczanie chronimy jej krajowe zaso-
by — dodał J. Koper. —  A czystsza woda w Ru-
dzie i Nacynie, to polepszenie czystości wód Odry,
a w konsekwencji Bałtyku. To system naczyń połą-
czonych, którego będziemy jednym z elementów...

Na raki w Nacynie jeszcze poczekamy. Może
kiedyś...

Tekst i zdj.: (r)

W Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste pod-
pisanie dwóch umów  na projekty  techniczne bu-
dowy sieci dla gmin Jejkowice, Gaszowice i dziel-
nicy Chwałowice oraz dzielnic Ochojec, Mek-
syk i Rybnicka Kuźnia w sumie wartości prawie
1 mln euro. Obecni byli przedstawiciele władz
Rybnika i gmin Jejkowice i Gaszowice, Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz firm, któ-
re wygrały przetargi na te zadania: Biura Projek-
tów Hydrosan z Gliwic i konsorcjum złożone z ho-
lenderskiej firmy Grontmij, gliwickiego Hydrosa-
nu i warszawskiej firmy Tech–San „Stolica”. Umo-
wy ze strony miasta podpisał prezydent Adam Fu-
dali, a ze strony firm projektowych Tadeusz Nie-
dbaljuk, Janusz Łojewski, Foppe Theodor Tie-
gelaar i Jacek Stafańczyk.

Planowana długość sieci w Chwałowicach wy-
nosi 34,5 km, w Jejkowicach – 36 km, zaś w Ga-

szowicach 58 km. W Ochojcu powstanie sieć dłu-
gości 9 km, w Rybnickiej Kuźni 6,5 km, a w dziel-
nicy Meksyk 23,5 km. Termin sporządzenia pro-
jektu upływa dokładnie za 9 miesięcy – w czerwcu
2005 r., roboty mogą się więc zacząć najwcześniej
jesienią przyszłego roku.

Uczestniczący  w spotkaniu gospodarze gmin
biorących wspólnie z Rybnikiem udział w realiza-
cji projektu: wójt Gaszowic Andrzej Kowalczyk
oraz wójt Jejkowic Jan Jochem zdecydowanie
pozytywnie odnieśli się do przedsięwzięcia i wy-
razili nadzieję na dobrą współpracę „od projektu
do realizacji”. Obie gminy zapewniają o wniesie-
niu proporcjonalnego udziału finansowego wyma-
ganego przez Unię Europejską jako wkładu wła-
snego beneficjenta. Rzetelnego podziału kosztów
dokona Biuro ds. realizacji projektu.

Na październik br. zaplanowano też podpisa-
nie umów na budowę kanalizacji w dzielnicach
Ligota–Ligocka Kuźnia, Gotartowice i Bogu-
szowice Stare oraz druga – na roboty w Radzie-
jowie i Popielowie.

(r)

Czy w Nacynie będą raki?Czy w Nacynie będą raki?Czy w Nacynie będą raki?Czy w Nacynie będą raki?Czy w Nacynie będą raki?
c.d. ze strony 11. Na „froncie” kanalizacyjnym...Na „froncie” kanalizacyjnym...Na „froncie” kanalizacyjnym...Na „froncie” kanalizacyjnym...Na „froncie” kanalizacyjnym...

...ruch coraz większy. Roboty trwają,
rozstrzygane są przetargi, podpisywane
umowy.

Przyszły użytkownik budowanej sieci kanali-
zacyjnej – Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Rybniku zdobyło Certyfikat Ja-
kości ISO 9001:2000. Dokument został uroczy-
ście wręczony w czasie konferencji  „ISO
9001:2000 a klient”, jaką zorganizowano w auli
Akademii Ekonomicznej rybnickiego Zespołu
Szkół Wyższych.

Certyfikat ISO dla PWiKCertyfikat ISO dla PWiKCertyfikat ISO dla PWiKCertyfikat ISO dla PWiKCertyfikat ISO dla PWiK

Uroczyste podpisanie umów.                                                                                                                        Zdj.: r

Na „froncie” kanalizacyjnym...Na „froncie” kanalizacyjnym...Na „froncie” kanalizacyjnym...Na „froncie” kanalizacyjnym...Na „froncie” kanalizacyjnym...



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

Pierwszy sztych trzeciego etapuPierwszy sztych trzeciego etapuPierwszy sztych trzeciego etapuPierwszy sztych trzeciego etapuPierwszy sztych trzeciego etapu

 Na festynie w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej 12 w Zebrzydowi-
cach z mieszkańcami spotkali się przedstawiciele inwestora czyli miasta
oraz wykonawcy – Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych S.A. – Hol-
ding (lider konsorcjum) i Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego
i Ochrony Środowiska „Buskopol” Sp. z.o.o. (partner konsorcjum). Nim
jednak wykonano pierwszy, symboliczny sztych, na scenie zaprezento-
wały się dzieci z SP 12 i z miejscowego przedszkola, zespół Koła Gospo-
dyń Wiejskich, chór z Orzepowic oraz Mały Teatr Tańca Rybnickiego
Centrum Kultury, a pod wielkim namiotem  skosztować można było ślą-
skich specjałów – żuru i kołocza. Zorganizowano też loterię fantową
z atrakcyjnymi nagrodami, ufundowanymi przez członków Rady Dzielni-
cy. Obok UM, festyn wspomogły finansowo firmy budujące kanalizację.

Inwestycja kanalizacyjna budzi wszędzie wielkie zainteresowanie, nie
inaczej było w Zebrzydowicach – festyn zgromadził wielu mieszkańców
dzielnicy, którzy chcieli poznać szczegóły przebiegu robót. Inwestycję
przybliżył im prezydent Adam Fudali, podkreślając wagę efektu ekolo-
gicznego tego przedsięwzięcia dla miasta. Przedstawiciel wykonawcy –
wiceprezes zarządu i dyrektor ds. ekonomiczno–finansowych PRInż.
Marian Ohl przedstawił potencjał swojego przedsiębiorstwa i wyraził
nadzieję na dobra współpracę nie tylko z władzami miasta, ale i z miesz-
kańcami dzielnicy, których niedogodności związane z robotami dotkną
bezpośrednio. Apel o cierpliwość i wyrozumiałość skierowali do swoich
ziomków przewodniczący zarządu dzielnic Zebrzydowice i Orzepowice
Teresa Knura oraz Alojzy Hoła. — Po zakończeniu robót będziemy żyć
w bardziej przyjaznym środowisku, a tego nie da się przecenić... — mówili.
Harcerze przedstawili scenkę, w której przekonywali popularnego w Ryb-
niku Utopka, że po wybudowaniu kanalizacji, będzie żył w znacznie czyst-
szych wodach.

Pierwszy, symboliczny „sztych” łopatą wykonali prezydent Adam Fudali
oraz wiceprezes Marian Ohl, a następnie pozostali przedstawiciele wy-
konawcy, władz miasta, obu dzielnic oraz Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji. Na terenie dzielnicy Zebrzydowice (wykonawca: Bu-
skopol) długość nowej sieci kanalizacyjnej wyniesie prawie 34,5 km,
w Orzepowicach (wykonawca: PRInŻ S.A.) – ponad 23, 3 km; w obu
dzielnicach wybudowanych zostanie 9 pompowni. Wartość kontraktu
to prawie 7 mln 932 tys. euro czyli ponad 44 mln zł., w tym udział środ-
ków unijnych – 75,28%. Zakończenie robót planowane jest na III kwar-
tał 2006 roku.                                                                                               (r)

Zebrzydowice, Orzepowice

Pierwszy sztych trzeciego etapuPierwszy sztych trzeciego etapuPierwszy sztych trzeciego etapuPierwszy sztych trzeciego etapuPierwszy sztych trzeciego etapu
Zgodnie z ugruntowanym już zwyczajem,  również

w dzielnicach Zebrzydowice i Orzepowice inauguracja
III etapu budowy kanalizacji miała uroczysty charakter.

Po symbolicznym „sztychu” łopatą, również symbolicznie rozpoczęła prace koparka.

Festynowy debiut Zebrzydowic był całkiem udany.                     Zdjęcia: r

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Orzepowice Alojzy Hoła, wiceprezes Marian Ohl
i prezydent Rybnika Adam Fudali słuchają opowieści harcerzy o Utopku.

Gospodarze dzielnicy i festynu w Ze-
brzydowicach Teresa Knura oraz
Bronisław Drabiniok.
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Inwestorem strategicznym GZE jest firma Vattenfall AB, która wraz
z polskimi partnerami zaangażowana jest w realizację projektu wspie-
rania rozwoju gospodarczego Śląska. Celem wizyty było zapoznanie
się z ofertą gospodarczą odwiedzanych gmin. W Rybniku goście spo-
tkali się z prezydentem Adamem Fudalim, który zaprezentował mia-
sto od momentu transformacji związanej z restrukturyzacją przemy-
słu górniczego, poprzez najważniejsze, już realizowane, inwestycje aż
do planów na najbliższe lata, z podkreśleniem potencjału gminy i moż-
liwości dla inwestorów. Szerzej, w perspektywie całego subregionu,
temat przedstawił dyrektor biura Związku Gmin Wojciech Maroszek,
o współpracy miasta z samorządem gospodarczym mówił wiceprezes
Izby Przemysłowo–Handlowej ROP Adam Miczajka.

Goście obejrzeli teren Zespołu Szkół Wyższych, a ideę i historię
tego przedsięwzięcia przedstawił przewodniczący Rady Miasta
Michał Śmigielski. Zapoznali się też z działalnością i ofertą Pur-
mo, firmy z udziałem kapitału skandynawskiego, mającej siedzibę
w d. hucie „Silesia”.                                                                           (r)

Impreza miała miejsce w obiektach olimpijskich, z których słynie francuskie mia-
sto. Została ona zorganizowana z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej i Sezo-
nu Polskiego we Francji. Inicjatorem przedsięwzięcia był tamtejszy Dom Polonijny,
władze miasta Liévin oraz władze Regionu Nord–Pas de Calais. Jej celem była pro-
mocja fundamentalnych wartości takich jak przyjaźń, współpraca, solidarność, tole-
rancja, sportowa rywalizacja fair play oraz pobudzenie świadomości europejskiej
i wzmocnienie przyjaźni polsko-francuskiej. Reprezentacja Rybnika, połączona
z reprezentacją Liévin, zajęła siódme miejsce na kilkanaście startujących ekip.

W programie międzynarodowego spotkania znalazły się zawody sportowe oraz
kilka spotkań roboczych i konferencji. Nie zabrakło konferencji na temat rozszerze-
nia Unii Europejskiej, stereotypów oraz restrukturyzacji zagłębia górniczego w Nord–
Pas de Calais i na Śląsku. Uczestnicy przedsięwzięcia wzięli też udział w redagowaniu
„Karty obywatela europejskiego miast partnerskich”. Ważnym punktem imprezy było
oficjalne spotkanie z Jeanem Pierrem Kucheidą – merem Liévin i francuskim
posłem, władzami regionu Nord–Pas de Calais i departamentu Pas de Calais oraz
Wandą Krystyną Kalińską – konsulem generalnym Polski w Lille. W spotkaniu
wziął też udział znany piłkarz i uczestnik olimpiady w Monachium, Joachim Marx.
Dzięki jego uprzejmości młodzi sportowcy z Rybnika mogli obejrzeć mecz piłki noż-
nej rozegrany pomiędzy pierwszoligowymi francuskimi drużynami RC Lens i AC
Ajaccio na imponującym stadionie w pobliskim Lens. W drodze powrotnej uczestni-
cy wyjazdu do Liévin zwiedzili stolicę regionu Nord–Pas de Calais – Lille.

Olimpiada miast partnerskich w Liévin była wielkim wydarzeniem promocyj-
nym w roku partnerstwa miast francusko-polskich. W całym regionie działa liczne
środowisko polonijne. Mieszka tam prawie pół miliona osób i polskiego pocho-
dzenia, aktywnie działa 180 stowarzyszeń polonijnych i 25 polskich parafii. Funk-
cjonują też 43 francusko–polskie związki miast partnerskich.

    Udział przedstawicieli miasta w olimpiadzie miast partnerskich był bez wąt-
pienia rezultatem dobrej współpracy bliźniaczej i świadczy o zaangażowaniu lokal-
nych społeczności w partnerskie współdziałanie. Warto przypomnieć, że w tym
roku - za zaangażowanie i rozwijanie międzynarodowej współpracy – władze Ryb-
nika uhonorowane zostały przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy pre-
stiżowym wyróżnieniem – Flagą Honorową Rady Europy.

Krzysztof Jaroch

Na przełomie września i października młodzi sportowcy z rybnickich szkół średnich
reprezentowali nasze miasto podczas „Olimpiady francusko–polskich miast partnerskich
Regionu Nord–Pas de Calais”. Ta międzynarodowa impreza odbyła się we francuskim
mieście partnerskim Rybnika – Liévin.

W Rybniku oraz innych miastach subregionu wizytę złożyła
kilkunastoosobowa grupa szwedzkich, fińskich i niemieckich
samorządowców i przedsiębiorców związanych z Grupą
Vattenfall. Przybyli oni na zaproszenie Związku Gmin
Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego oraz Górnośląskiego
Zakładu Elektroenergetycznego S.A.

Międzynarodowa wizyta

Goście zwiedzili Zespół Szkół Wyższych.                                                                     Zdj.: r

Reprezentacja Rybnika: Sławomir Kowalczyk, Wojciech Kucjas, Mateusz Majewski,
Grzegorz Marciak, Dawid Pędzich, Arkadiusz Woźniak, Krzysztof Kucjas (opiekun
grupy) oraz autor tekstu.

Oficjalne spotkanie z organizatorami olimpiady.
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Uroczystość wręczenia nagród i certyfikatów odbyła się 30 września w Warszawie
w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, a wyróżnienia dla miasta odebrał prezydent
Adam Fudali. Rybnik znalazł się w gronie nagrodzonych już po raz drugi, a podobny
tytuł uzyskały w tym roku również Elbląg, Grodzisk Mazowiecki i Jelenia Góra.

Celem konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie i wsparcie samorządów w pełni zaan-
gażowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności go-
spodarczej oraz inwestowania. Do udziału w bieżącej edycji przystąpiło 91 samorzą-
dów z całej Polski, a ostatecznie kapituła konkursu wyłoniła 79 gmin, które spełniały
wymagania i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną, uzyskując tym samym tytuł
i certyfikat „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

— „Gminy Fair Play” kreują dobre wzorce współpracy samorządów z przedsiębiorca-
mi, godne naśladowania przez wszystkie jednostki administracyjne w Polsce. Są to także
gminy godne zaufania, otwarte na nowe inicjatywy gospodarczo – inwestycyjne, zapew-

niające przyjazny klimat dla in-
westorów oraz profesjonalną
obsługę inwestycyjną — prze-
konują organizatorzy konkur-
su – Krajowa Izba Gospo-
darcza oraz Instytut Badań
nad Demokracją i Przedsię-
biorstwem Prywatnym.
(Więcej o konkursie w „GR” nr
8/2004).

(S)

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się podczas
I Kongresu Samorządowców Polskich, organizowane-
go pod hasłem „Aktywne władze samorządowe kreatorem

dobrobytu lo-
kalnych spo-
ł e c z n o ś c i ”
w połowie
października
w Warszawie
– w gmachu
Sejmu RP
oraz w „Domu
Polonii”. Pa-

tronat hono-
rowy nad im-

prezą sprawował Mar-
szałek Sejmu RP, a nagrodą był
okazały puchar.

Inicjatorem i organizatorem
ogólnopolskiego plebiscytu było
Towarzystwo Inicjatyw Gospo-
darczych i Edukacyjnych oraz

Klub Polskiego Samorządowca. Samorządowcy
byli oceniani w następujących dziedzinach: aktywność w zdo-
bywaniu pieniędzy na inwestycje, stosunek do mieszkańców,
działalność na rzecz miasta i lokalnej społeczności, gospodar-
ność oraz zaangażowanie w promocję swoich miejscowości.

Celem kongresu, w ramach którego zorganizowano plebi-
scyt, było stworzenie forum dyskusyjnego z ekspertami z po-
szczególnych ministerstw, przybliżenie aktualnych problemów
administracji samorządowej, określenie zasad współpracy śro-
dowiskowej i współdziałania z instytucjami rządowymi i poza-
rządowymi, a także silniejsza integracja i wymiana doświad-
czeń polskich samorządowców.                                           (J)

S k r ó t e m . . .S k r ó t e m . . .S k r ó t e m . . .S k r ó t e m . . .S k r ó t e m . . .

Rybn i k  f a i r ,  p r e z yden t  t e ż . . .R ybn i k  f a i r ,  p r e z yden t  t e ż . . .R ybn i k  f a i r ,  p r e z yden t  t e ż . . .R ybn i k  f a i r ,  p r e z yden t  t e ż . . .R ybn i k  f a i r ,  p r e z yden t  t e ż . . .
Miasto Rybnik i jego gospodarz zostali w ostatnim czasie uhonorowani prestiżowymi tytułami.

Pierwsze miejsce w III Międzynarodowych Mistrzostwach Polski
w Ratownictwie Medycznym i Drogowym zajął zespół karetki re-
animacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Ryb-
niku.

Zawody odbyły się w Krynicy, a wzięło w nich udział ponad 80 zespo-
łów reanimacyjnych nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Czteroosobowa
grupa z Rybnika w składzie: Bartosz Poloczek (lekarz), Michał Hoff-
man (ratownik medyczny), Beata Chwedczuk (pielęgniarka) i Czesław
Szulik (kierowca – ratownik), po przejściu kilku sprawdzianów, w tym
testu teoretycznego oraz reanimacji pacjenta i skuteczności podczas wy-
jazdów do wypadków, okazali się bezkonkurencyjni. Na swój sukces pra-
cowali pod okiem Krzysztofa Paruzela z działu pomocy doraźnej, który
funkcjonuje przy WSS nr 3. Zespołowi gratulujemy, życząc jednocześnie,
by nie musieli sprawdzać swoich umiejętności w praktyce.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku przy ul. Ener-
getyków realizuje po raz kolejny program wykrywania raka piersi
metodą mammografii przesiewowej. W programie – w pełni finansowa-
nym przez Narodowy Fundusz Zdrowia – uczestniczyć mogą kobiety w wie-
ku od 50 do 69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostat-
nich 24 miesięcy.

Rejestrować trzeba się osobiście w Zakładzie Diagnostyki Obrazo-
wej (II piętro, nad Izbą Przyjęć) lub telefonicznie pod nr telefonu 422
52 51. Nie jest wymagane skierowanie.

Organizatorzy przedsięwzięcia informują, że Pracownia Mammografii
spełnia wszelkie warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizu-
jącego w celach medycznych oraz sposobu wykonywania kontroli wewnętrz-
nej nad przestrzeganiem tych warunków.

Tytuł i certyfikat oraz wyróżnienie honorowe w kategorii gmin
miejskich otrzymał Rybnik w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu
„Gmina Fair Play”.

b b b b b Prezydent Adam Fudali wspól-
nie z przewodniczącym kapituły
konkursu Andrzejem Arendarskim
i przewodniczącym ogólnopolskiej
komisji konkursowej Mieczysła-
wem Bąkiem.

, , , , , Laureaci tytułu „Gmina Fair
Play”.

Zdj.: arch. UM

Prezydent Rybnika Adam Fudali otrzymał tytuł
„Najlepszego Samorządowca 2004 roku”
w kategorii miejskiej. Jest on jedynym śląskim
samorządowcem wyróżnionym w ogólnopolskim
plebiscycie zainicjowanym i zorganizowanym przez
Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych
i Edukacyjnych oraz Klub Polskiego Samorządowca.

Bezpłatna mammografiaBezpłatna mammografiaBezpłatna mammografiaBezpłatna mammografiaBezpłatna mammografia

Ratownicy nagrodzeniRatownicy nagrodzeniRatownicy nagrodzeniRatownicy nagrodzeniRatownicy nagrodzeni
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Centrum związanego z parafią i kościołem pod wezw.
Matki Boskiej Bolesnej DAR znajduje się przy ul. Ks. Fr.
Brudnioka 5, gdzie młodzież studencka, której bliskie są
wartości chrześcijańskie, znalazła znakomite warunki do
ich umacniania i rozwoju. Do ks. Michała Anderko, któ-
ry w roku ub. był zaangażowany w powstanie DAR i pełnił
funkcję duszpasterza akademickiego, dołączył ks. dr Grze-
gorz Wita, prowadzący również zajęcia ze studentami Uni-
wersytetu Śl. na kierunku teologicznym. — W ub. roku uda-
ło się nam skupić sporą grupę młodych ludzi, którzy odpo-
wiedzieli na apel „Chodźcie, a zobaczycie...” W czasie roku
akademickiego aktywnie włączali się w realizacje naszego pro-
gramu, a potem razem wypoczywali — mówi ks. Anderko.
Druga akcja wakacyjna w roku bieżącym zgromadziła jesz-
cze więcej uczestników.

W tegorocznym programie zajęć, duszpasterze akade-
miccy przekonują, że „...jeśli pragniesz porozmawiać o waż-
nych dla ciebie sprawach, szukasz przyjaciół, chcesz rozwi-
jać się duchowo, lubisz wędrować, pragniesz wierzyć dojrza-
le, potrafisz się cieszyć – to właśnie dla ciebie jest DAR!

Podobnie jak w roku ub., niedzielna eucharystia dla
studentów ma miejsce w Kościółku Akademickim (ul.
Gliwicka) o godz. 11.00. Nowością są codzienne msze
św. w kościele MBB w o godz. 13.30, a po nich indywidu-
alne rozmowy z duszpasterzem, który dyżuruje również w
budynkach rybnickich uczelni przy ul. Rudzkiej i Kościuszki
w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 12.00.

Duszpasterze polecają szczególnie cykl otwartych wy-
kładów akademickich (Centrum DAR, środy, godz. 18.00).
Zainaugurował go wykład ks. dr A. Bartoszka z zakresu
teologii moralnej „Godne umieranie a pokusa śmierci”,
a przed nami: „Inkulturacja chrześcijaństwa w Afryce”,
ks. dr Grzegorz Wita (27.10); „Jakie życie po życiu?”,
ks. dr Grzegorz Strzelczyk (3.11.); „Dobro wspólne jako cel
istnienia państwa”, ks. dr Arkadiusz Wuwer (10.11); „Ety-
ka w biznesie”, ks. dr Grzegorz Polok (17.11); „Poszukując
prawdy”, dr Michał Kapias (24.11) i „Chrześcijanin polity-
kiem?”, ks. dr Piotr Szołtysik (1.12.).

Młodzież ma również okazję uczestniczyć w rekolek-
cjach: adwentowych – od 7 grudnia i wielkopostnych od 28
lutego 2005 r.

Dla par mających zamiar zawrzeć małżeństwo, DAR
proponuje przygotowanie metodą dialogową. Polega ona
na szczerych rozmowach partnerów, którzy poprzez bez-
pośredni dialog odkrywają swoje wady i zalety, wyrażają
i wyjaśniają poglądy na różne sprawy, co prowadzi do lep-
szego wzajemnego poznania. Przygotowano dwa dziewięcio-
tygodniowe cykle – sesję jesienną od 18 października br. i wio-
senną – od 4 kwietnia 2005 roku. Wszystkich chętnych duszpa-
sterze i prowadzący zapraszają do Centrum DAR w ponie-
działki o godz. 19.00 – najbliższe spotkanie 25 października.

Kontynuowana będzie akcja udzielania korepetycji dla
dzieci i młodzieży przez studentów–wolontariuszy. Chętni
mogą zgłaszać się do Centrum w soboty od 10.00 do 11.30
oraz we wtorki od 16.00 do 17.30.

Od listopada ub. roku przy rybnickim Duszpasterstwie
Akademickim działa chór DAR pod dyrekcja Joanny
Glenc. Mimo krótkiego stażu zespół zanotował już kilka
sukcesów, w tym IV miejsce (na 25 uczestników) w I Prze-
glądzie  Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej
w Żorach. Próbkę jego umiejętności mogliśmy usłyszeć

Realizację idei władz miasta i elektrowni „Rybnik” prze-
kształcenia zespołu poszpitalnego w ośrodek akademicki
rozpoczęto w 1999 roku od adaptacji dawnego budynku
szpitalnej kuchni i pralni dla potrzeb Centrum Kształce-
nia Inżynierów Politechniki Śląskiej. W październiku
roku 2000 w budynku tym, nowoczesnym i funkcjonalnym,
odbyła się inauguracja roku akademickiego.

Dokładnie rok później, w gruntownie zmodernizowanym
budynku po pediatrii rozpoczęli zajęcia studenci Uniwer-
sytetu Śl., a inauguracja miała miejsce w dobudowanej
auli. A obok, w największym obiekcie, wciąż funkcjonował
szpital.... Ale i tu wnet rozpoczęto prace adaptacyjne
i w kolejnym roku Gaudeamus... zabrzmiał w auli Akade-
mii Ekonomicznej, zaś w następnym oddano na użytek
tej uczelni ostatnią modernizowaną kondygnację. W mię-
dzyczasie całkowitemu przeistoczeniu w Centrum Upo-
wszechniania Technologii Informatycznych uległa stara ko-
tłownia, a sąsiedni budynek gospodarczy zamienił się w La-
boratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych.
Wszystkie budynki zachowały urok dawnej architektury,
wzbogacony o nowoczesne rozwiązania z wykorzystaniem
wysokiej jakości materiałów zarówno do budowy, jak i wy-
kańczania wnętrz.

Zatopiony w zieleni starych drzew kampus cieszy nie tyl-
ko oko swoją estetyka, ale jest niezwykle funkcjonalny. Przy-
gotowano parkingi, spacerowe ścieżki, małą architekturę

z ławkami, a w pogodne dni na trawnikach, niczym w Oks-
fordzie, studenci spędzają czas między zajęciami.

Kampus jest otwarty „na miasto”, stał się jego integralną czę-
ścią, miejscem, gdzie przyprowadza się gości, by pokazać jak
zmienia się oblicze miasta. Już w niedalekiej przyszłości po przy-
gotowaniu odpowiedniego miejsca, część plenerowych miejskich
imprez przeniesie się prawdopodobnie na teren kampusu.

Zespół Szkół Wyższych to inwestycja wciąż rozwojowa:
aktualnie trwa adaptacja budynku dawnej dyrekcji szpita-
la dla potrzeb hotelu dla kadry naukowej, a planach, nie-
stety, niezbyt bliskich, jest międzyuczelniana, nowoczesna
biblioteka akademicka z centrum kongresowym.

Autorami projektu kampusu są Tomasz Tumas i Wie-
sław Chmielewski z rybnickiej Pracowni Urbanistycznej.

Tekst i zdjęcia: r

Wraz z inauguracją kolejnego roku akademic-
kiego, drugi rok działalności rozpoczęło Dusz-
pasterstwo Akademickie w Rybniku DAR św.
Antoniego.

Duszpasterstwo Akademickie

DAR dla ciebie...DAR dla ciebie...DAR dla ciebie...DAR dla ciebie...DAR dla ciebie...

Kampus nagrodzonyKampus nagrodzonyKampus nagrodzonyKampus nagrodzonyKampus nagrodzony
Zespół Szkół Wyższych w Rybniku przy ul.

Rudzkiej czyli popularny kampus, zdobył nagro-
dę Grand Prix Marszałka Województwa Śląskie-
go w konkursie architektonicznym zorganizowa-
nym przez Zarząd Województwa i Stowarzysze-
nie Architektów Polskich na najlepiej zagospo-
darowaną przestrzeń publiczną województwa
śląskiego.

c.d. na stronie 39.
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Wcześniej w kościele Matki Bo-
skiej Bolesnej odbyła się msza św.,
którą odprawił bp Stefan Cichy.

W kilku poprzednich latach począ-
tek roku akademickiego był połączony
zazwyczaj z oddaniem do użytku kolej-
nego obiektu ZSW, dziś studentom do
szczęścia brakuje już niewiele – m.in.
dużej, wspólnej auli... Ale, jak zauwa-
żył gospodarz uroczystości, rektor Po-
litechniki Śląskiej prof. Wojciech
Zieliński, wychodzenie środowiska
akademickiego „na zewnątrz”, do mia-
sta, jest dobrym kierunkiem. — Dzięki
wysiłkowi i zaangażowaniu tegoż miasta
i jego władz oraz elektrowni „Rybnik” po-
przez Fundację Ekoterm „Silesia”, po-
wstał silny dziś ośrodek akademicki z ka-
dra naukową i środowiskiem studenckim
z własnym samorządem — mówił pro-
fesor Zieliński witając zaproszonych go-
ści. A przybyli m. in.: posłowie Andrzej
Zając, Andrzej Markowiak i Ryszard Pojda, wicewojewoda Andrzej Wali-
szewski, przedstawiciele władz Rybnika z prezydentem Adamem Fudalim i
przewodniczącym Rady Miasta Michałem Śmigielskim, starosta rybnicki Da-
mian Mrowiec, duchowieństwo z dziekanem ks. Franciszkiem Skórkiewi-
czem i duszpasterzami akademickiemi oraz przedstawiciele elektrowni „Ryb-
nik” z prezesem Jerzym Chachułą. Obecni byli też oczywiście współgospoda-
rze uroczystości: rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek, rek-
tor Akademii Ekonomicznej prof. Florian Kuźnik oraz członkowie senatów
wszystkich trzech uczelni.

Prof. J. Janeczek odniósł się do obiegowych opinii o pogarszaniu się jakości
nauczania na wyższych uczelniach i konieczności godzenia tak sprzecznych
żywiołów jak masowość i elitarność. Mówił też o potrzebie zachowania relacji
mistrz – uczeń oraz wyłuskiwaniu prawdziwych talentów z morza przeciętno-
ści. — To, w dobie gospodarki opartej na wiedzy, jest naszym głównym zadaniem.
Nawiązał też do koncepcji stworzenia na bazie Zespołu Szkół Wyższych stu-
diów interuczelnianych, racjonalnie wykorzystujących zasoby intelektualne

trzech uczelni, przedstawionej kiedyś przez prezydenta Rybnika. — Póki co,
nie ma podstaw prawnych do takich działań. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by
to właśnie w Rybniku podjąć na ten temat ogólnopolską dyskusję. A zwracając
się do młodzieży akademickiej powiedział: — Dyplom uczelni jest dla was indy-
widualnym certyfikatem jakości. Róbcie wszystko, by była to jakość najwyższa, bo
w innym przypadku życie szybko ten dokument zweryfikuje.

Wicewojewoda A. Waliszewski, życząc studentom spełnienia swoich oczeki-
wań, nawiązał do wprowadzonych przepisów, dzięki którym dostęp do stypen-
diów będą mieli studenci wszystkich trybów studiów, wyraził też nadzieję na
dalszą hojność miasta w finansowaniu rozwoju kampusu. Prezydent A. Fudali,
widząc oczywiście potrzebę dalszych inwestycji w rybnickim ośrodku, ale rów-
nież podniesienia jego prestiżu, w imieniu władz miasta przedstawił propozy-
cję nazwania ZSW imieniem papieża Jan Pawła II. — Bez Jana Pawła II nie
byłoby w Polsce transformacji ustrojowej, zaś bez niej nie byłoby Zespołu Szkół
Wyższych w Rybniku — argumentował. Dziękując za tę inicjatywę, prof. Woj-
ciech Zieliński zapewnił, że idea zostanie przedstawiona Metropolicie Kato-
wickiemu abp. Damianowi Zimoniowi. — Oby nie zabrakło wam wyobraźni,
kiedy po studiach znajdziecie się w konkurencyjnym świecie – zwrócił się do stu-
dentów prezes J. Chachuła. — Życzę wam, by „etap rybnicki” był etapem waż-
nym dla waszego rozwoju intelektualnego i społecznego.

Głównym punktem uroczystości była immatrykulacja wybranych 10 studen-
tów I roku z każdej uczelni, którzy szczególnie dobrze zdali egzaminy wstępne.
Po wspólnym ślubowanie rektorzy poszczególnych uczelni dokonali symbo-
licznego aktu immatrykulacji, a młodzi ludzie odebrali studenckie indeksy.

Tematem wykładu inauguracyjnego, który wygłosił dziekan Wydziału Filo-
logicznego prof. Piotr Wilczek był „Kanon jako problem kultury współczesnej”.

Chodzi oczywiście o kanon literacki

czyli zbiór dzieł, które w poszczególnych kręgach kulturowych spełniają ważną
rolę społeczną i kulturotwórczą.

Uroczystość uświetnił chór Duszpasterstwa Akademickiego DAR pod dy-
rekcją Joanny Glenc, rozpoczynając ją Mazurkiem Dąbrowskiego, a kończąc
hymnem Gaude Mater Poloniae...

(r)

Inauguracja roku akademickiego
Piąta już inauguracja roku akademickiego w Zespole Szkół

Wyższych miała miejsce nie na terenie kampusu,
ale w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

Dyplom
certfikatem jakości...

Zespół Szkół WyższychZespół Szkół WyższychZespół Szkół WyższychZespół Szkół WyższychZespół Szkół Wyższych w Rybniku tworzą Centrum Kształcenia Inżynierów Poli-Centrum Kształcenia Inżynierów Poli-Centrum Kształcenia Inżynierów Poli-Centrum Kształcenia Inżynierów Poli-Centrum Kształcenia Inżynierów Poli-
techniki Śląskiej techniki Śląskiej techniki Śląskiej techniki Śląskiej techniki Śląskiej oraz ośrodki Uniwersytetu ŚląskiegoUniwersytetu ŚląskiegoUniwersytetu ŚląskiegoUniwersytetu ŚląskiegoUniwersytetu Śląskiego i Akademii EkonomicznejAkademii EkonomicznejAkademii EkonomicznejAkademii EkonomicznejAkademii Ekonomicznej
w Katowicach. Każda z uczelni posiada tu swój własny obiekt z salami dydaktycznymi
i aulą. Ponadto w skład ZSW wchodzą Centrum Upowszechniania Technologii Informa-
tycznych i Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych. W sumie rybnickie
środowisko akademickie tworzy prawie 5 tys. studentów: ponad trzy tys. osób studiuje
w ramach 6 wydziałów Politechniki Śląskiej, prawie tysiąc na 8 kierunkach studiów
dziennych i 3 kierunkach studiów zaocznych Uniwersytetu Śl. oraz ok. 800 na 2 wy-
działach Akademii Ekonomicznej.

Aktu immatrykulacji dokonuje rektor Uni-
wersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Piotr
Wilczek.
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14 października byli w centrum zainteresowania,
rybniccy nauczyciele, bo o nich mowa, spotkali się
w Teatrze Ziemi Rybnickiej, by wziąć udział w
miejskich obchodach Dnia Edukacji Narodowej.
— Kto myśli o przyszłości na wiele lat – sadzi drze-

wa. Kto myśli o przyszłości na wiele pokoleń – inwe-
stuje w edukację. Myślę, że w naszym mieście to się
udaje — mówił Adam Fudali, przypominając o
Zespole Szkół Wyższych, 14 salach gimnastycznych
i remontach placówek oświatowych. Prezydent
mówił też o... problemach wynikających z niedofi-
nansowania oświaty. Państwowa subwencja może
nie starczyć w tym roku nawet na nauczycielskie
pensje. Składając życzenia wszystkim nauczycielom,
podkreślił ich wysiłek w pracy z młodzieżą i ogrom-
ny wpływ na kształtowanie młodych charakterów.

Nie były to jedyne życzenia jakie usłyszeli na-
uczyciele tego dnia. Ich święto uczcili również
przedstawiciele władz powiatu, kuratorium oświa-
ty i związków zawodowych, radni oraz uczniowie.
Życzenia w imieniu Śląskiego Kuratora Oświaty

Jerzego Grada odczyta-
ła Maria Lipińska, a

najmilszym momentem wieczoru było wręczenie
kilkudziesięciu odznaczeń i nagród. Rybniccy na-
uczyciele otrzymali złote, srebrne i brązowe krzyże
zasługi, Medale Edukacji Narodowej, listy gratula-
cyjne w związku z przyznaniem nagród Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu oraz Kuratora Oświa-
ty, nagrody PTTK oraz nagrody przyznawane przez
prezydenta Rybnika nauczycielom, którzy mają na
swym koncie szczególne osiągnięcia zawodowe.
Przedstawiciele nauczycielskich związków zawodo-
wych – „Solidarności” – Urszula Grzonka

i ZNP – Kazimierz Piekarz wręczyli też złote
odznaki ZNP, srebrne odznaki NSZZ „Solidarność”
i zegarki pedagogom świętującym 25–lecie pracy za-
wodowej i przynależności związkowej. K. Piekarz
życzył nauczycielom odczuwalnej w portfelu troski
ze strony władz samorządowych i końskiego zdrowia.

Tego wieczora dzięki występom młodzieży, był
czas na wspomnienia dramatycznych czasów woj-
ny, a także twórczości Miłosza i Niemena, a dzięki
wyobraźni – na podróż w czasie. Warto było ją od-
być, by przypomnieć sobie historię, która miała
miejsce w XV wieku i dotyczyła uzdolnionego mło-
dego człowieka – Mikołaja, który marzył o zdoby-
waniu wiedzy, więc z Rybnika wyruszył na studia

do Krakowa. Po ich ukończeniu został pierwszym
rybnickim bakałarzem. Historia ta zainspirowała
władze miasta do ustanowienia nagrody, która od
kilku lat wręczana jest najbardziej zasłużonym na-
uczycielom. W tym roku prestiżowy Medal „Mi-
kołaja z Rybnika” otrzymała Eugenia Wiatrak,
która swoją pedagogiczną pracę rozpoczynała
w Zespole Szkół Ekonomiczno–Usługowych w
Rybniku, gdzie w 1980 r. zawiązał się komitet za-
łożycielski NSZZ „Solidarność” pracowników
oświaty. Zaangażowana w pracę związku, wierna
ideałom „Solidarności”, po utracie pracy znalazła

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Bakałarzem być...
Dziękowano im za powołanie, trud i serce włożone w pracę z młodzieżą.

Życzono realizacji planów, końskiego zdrowia i satysfakcji odczuwalnej również
w portfelu. W dniu swojego święta wysłuchali wielu serdeczności, czekały na
nich nagrody i odznaczenia oraz dowody uznania, nie tylko ze strony uczniów.

Laureaci Medalu ”Mikołaja z Rybnika” Jan Heliosz i Eugenia Wiatrak.

Nauczyciele zostali uhonorowani okolicznościowymi wyróżnieniami i odznaczeniami.

Uczniowie – nauczycielom... ofiarowali program artystyczny.                   Zdjęcia: s

dokończenie na stronie obok

Bakałarzem być...
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Maria Stachowicz–Polak, bo o niej mowa, została laureatką
pierwszego miejsca w konkursie dotyczącym pracy z uczniem w edu-
kacji przyrodniczej na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Wyniki
ogłoszono na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie
podczas V Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów
Przyrodniczych. Była jedyną nauczycielką ze Śląska nagrodzoną
w konkursie, do którego zakwalifikowano 30 prac z całej Polski.

Praca konkursowa M. Stachowicz–Polak to interdyscyplinarny
projekt edukacji przyrodniczej o działaniu lokalnym „Indywidual-
nie, ale razem w świecie przyrody…”. Jego głównym celem jest roz-
wijanie dziecięcej wrażliwości i uczulanie na wartości, wśród któ-
rych najistotniejszą jest przyjaźń dzieci zdrowych z dziećmi niepeł-
nosprawnymi w nierozerwalnym świecie przyrody. Nie jest to pierw-
sze wyróżnienie rybnickiej nauczycielki w tym konkursie. W ubie-
głym roku podczas IV Forum, tym razem na Uniwersytecie Miko-
łaja Kopernika w Toruniu, odebrała nagrodę za II miejsce i pracę
„Quo Vadis …Ziemio – projekt edukacji ekologicznej i prozdrowot-
nej dla zrównoważonego rozwoju w środowisku lokalnym”.

Maria Stachowicz–Polak jest osobą niezwykle aktywną, zarówno
w szkole, jak i w lokalnym środowisku. Jest inicjatorką i organiza-
torem Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Rybniku „Moja Ty
Ziemio Rodzima…” i organizuje wiele imprez środowiskowych,
w tym m.in. Międzynarodowe Święto Ziemi i Dni Europejskie. Dzia-
ła również w Stowarzyszeniu „Aktywna Dzielnica” i jest autorką
projektu „U siebie ku kreatywności”, który bierze udział w konkur-
sie „Małe ojczyzny – tradycja dla przyszłości”, ogłoszonym przez Fun-
dację Kultury z Warszawy. Do finałowej 18. trafił po selekcji spo-
śród 500 innych projektów. Jest w nim mowa o „Boguszowickiej
Skarbnicy Dziedzictwa Kulturowego Małych Ojczyzn”, która ma
pełnić w dzielnicy rolę ,,żywego” muzeum, z warsztatami i spo-

tkaniami z ciekawymi ludźmi regionu. Maria Sta-
chowicz–Polak jest też pomysłodawcą

i koordynatorem regionalnej konfe-
rencji naukowej U siebie – nad Odrą
i Wisłą – w Europie, która odbyła się
21 października w Urzędzie Miasta
Rybnika. (Więcej w następnym nu-
merze).

Sukces rybnickiejSukces rybnickiejSukces rybnickiejSukces rybnickiejSukces rybnickiej
nauczycielki…nauczycielki…nauczycielki…nauczycielki…nauczycielki…

Na co dzień uczy przyrody w Szkole Podstawowej
nr 18 w Boguszowicach–Osiedlu. Uczy tak pomysłowo,
że zasłużyła na nagrodę.

Laureatka pierwszej nagrody Maria Sta-
chowicz–Polak przed budynkiem Uni-
wersytetu Warmińsko–Mazurskiego.

Zdj.: arch. prywatne.

„Jedynka z klasą”„Jedynka z klasą”„Jedynka z klasą”„Jedynka z klasą”„Jedynka z klasą”

Dyrektor Zdzisław Plisz i nauczycielka j. polskiego Mariola Reclik z certyfikatem „Szkoły z klasą”.

zajęcie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku, a następnie w Liceum Sióstr
Urszulanek. Do swojej macierzystej szkoły wróciła w 1990 r. Była też pełnomocni-
kiem ds. organizacji delegatury kuratorium w Rybniku i jej dyrektorem. Uczyła też w
Zespole Szkół w Czerwionce–Leszczynach. — Dbałość o nowy klimat w szkole, o
prawa nauczycieli i uczniów, współpraca z samorządami, przekształcenia systemowe
oświaty to zakres zadań dyrektor Wiatrak — mówił Jerzy Frelich. — Poświęcała swo-
jej pracy nie tylko godziny służbowe. Wzorowa nauczycielka, kształtowała postawy mło-
dzieży i była wierna ideałom solidarności.

Pracę zawodową rozpoczął przed pół wiekiem, a związany był ze szkołami w Bo-
guszowicach, Radziejowie i Rybniku – z SP 9 i I LO im. Powstańców Śl. Uczniowie
historyka Jana Heliosza, drugiego z wyróżnionych zaszczytnym tytułem, osiągali
wysokie wyniki na olimpiadach historycznych, wiedzy o Polsce oraz o prawach czło-
wieka. Dwudziestu jego podopiecznych startowało w finale centralnym. Oprócz pra-
cy zawodowej działał w wielu organizacjach – ZHP, Polskim Towarzystwie Histo-
rycznym, Towarzystwie Wiedzy Powszechnej i ZNP. Zasłynął też jako wielki pasjo-
nat szachów. — Teraz o takich jak on mówi się „człowiek pozytywnie zakręcony” —
mówił J. Frelich. — Tym szczególnym bakcylem zaraził się prowadząc Nauczycielski
Klub Szachowy. Krzewił ten sport wśród dzieci i młodzieży. Jest instruktorem i sędzią
szachowym klasy państwowej. W Rybniku nie było zawodów międzynarodowych, któ-
rych by nie sędziował. Jest przykładem osoby, która z miłością i pasją realizowała swoje
nauczycielskie powołanie, we wszystkich swoich poczynaniach. Jednak szachy to nie
jedyna pasja J. Heliosza. Nasza redakcja zna również inne zamiłowanie rybnickiego
historyka. Od kilku lat, co miesiąc pan Jan przychodzi do redakcji „GR” z popraw-
nym rozwiązaniem ... krzyżówki. Jak mówi „sprawdza swoje szczęście”, które już nie-
raz uśmiechało się do niego...

Ustanowienia nagrody „Mikołaja z Rybnika” gratulował miastu wicewojewoda ślą-
ski Andrzej Waliszewski, dla którego 14 października jest dniem szczególnym: — To
dzień, w którym nasze serca i myśli wracają do naszych nauczycieli i wychowawców. Na
zawsze zachowujmy pamięć o nich, gdyż to oni w nas wierzyli, dali nam szansę i ... wypro-

wadzili nas na ludzi. I dziś żadne słowa nie oddadzą naszej wdzięczno-
ści i podziękowań — mówił podczas uroczystości.

Wielu z nas z wielkim uznaniem mówi o swoich nauczycielach. Na
zawsze pozostają w naszej pamięci „...On nas wprowadził przez
złoty binokular w intymne życie naszego pradziadka pantofelka, on
przyniósł ciemne ziarno i powiedział... sporysz. Z jego namowy w
dziesiątym roku życia zostałem ojcem, gdy po napiętym oczekiwaniu
z kasztana zanurzonego w wodzie ukazał się żółty kiełek”. Pamię-
tają o nich nie tylko wybitni poeci, ale także pierwszoklasiści, gim-
nazjaliści, maturzyści, studenci i dorośli...

 (S)

c.d. ze strony obok

12 października br. przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1,
dyrektor Zdzisław Plisz i polonistka Mariola Reclik, odebrali
w Warszawie tytuł „Szkoły z klasą”, przyznawany przez „Gazetę
Wyborczą” i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W tym roku wyróżniono w ten sposób 1300 placówek oświatowych z całego
kraju, zaś „Jedynka” znalazła się w gronie 95 szkół, które zaproszone zostały do
uroczystego odebrania certyfikatu w siedzibie „Gazety Wyborczej”.

Po wizycie w gazecie, delegacje udały się do Pałacu Prezydenckiego na spotka-
nie z Aleksandrem Kwaśniewskim, który objął patronat nad całą akcją.  Każda
ze szkół otrzymała także zaproszenie do udziału w kolejnej akcji „Czytam, myślę,
działam”.  Po oficjalnych wystąpieniach nauczyciele mogli zwiedzić Pałac Prezy-
dencki i choć na chwilę zasiąść w fotelach, na których siedziały podczas wizyt ko-
ronowane głowy, prezydenci i inne sławne osoby.



Nr 10/400; październik 200420

„Nauczyciel – Mistrz” jest to człowiek, który
prowadzi uczniów do sukcesów w dziedzi-
nie, której naucza i nie tylko. Jego lek-
cje zawsze są ciekawe, a metody pra-
cy potwierdzają wysokie umiejętności.
Jest jednocześnie wielkim autoryte-
tem wśród uczniów, w których pamięci
często gości nawet po opuszczeniu
murów gimnazjum.

„Nauczyciel – Kosa” to profesor,
którego metody pracy wydają się ostre
i surowe, z drugiej strony właśnie ta-
kie podejście nauczania powoduje, że
jego podopieczni osiągają sukcesy. Jest to nauczyciel, który ocenia postępy

Tym razem jednak, zarówno nauczyciele jak i uczniowie Gimnazjum nr
9 i VII LO dołożyli wszelkich starań, aby obchody różniły się od poprzed-
nich. Prym wiodły więc języki uznawane za rzadkie – serbski, wietnamski,
grecki, portugalski i rumuński, a nie jak w latach poprzednich angielski,
niemiecki czy francuski, choć ich również nie zabrakło. — Na uroczy-
stość zaprosiliśmy trzech cudzoziemców, mieszkańców Rybnika, którzy
mimo, iż z Polski nie pochodzą, na żony wybrali sobie właśnie Polki
— mówi nauczycielka języka francuskiego w ZSP nr 2 Agnieszka Ala-
ma. Byli to Serb z pochodzenia Aleksander Denda, szef kuchni w
rybnickiej restauracji „Sake” Wietnamczyk Ngoc, znany jako Gap oraz
Portugalczyk Pedro Seixas, który w czerwcu poślubił nauczycielkę
języka angielskiego Katarzynę Kmiecik. Do Rybnika przyjechał też
Grek Leonidas Samiotis, który z ochotą przyjął zaproszenie od na-
uczycielki języka angielskiego Joanny Dubiel. — Przyznał, że jest mile

zaskoczony gościnnością Polaków i z pewnością nie żałowałby, gdyby podzie-
lił los trzech naszych gości i też ożenił się z Polką. Większość uczennic przyjęła
to wyznanie gromkimi brawami — mówi A. Alama. Międzynarodowi goście
nauczyli uczniów kilku podstawowych zwrotów w swoich językach, jak „dzień
dobry”, „jak się masz”, „proszę”, „dziękuję” i „do widzenia”, a sami bez-
błędnie wypowiadali słowo „gżegżółka”. — Mieszkający od 11 lat w Rybni-
ku Aleksander Denda nie ukrywał radości dowiedziawszy się, że to właśnie
z Serbią planujemy podjąć współpracę i że będzie mógł nam w tym pomóc

— mówi nauczycielka
A. Alama — Uczniowie
szkoły chemicznej z serb-
skiego Kruszewca nie mogą
się już doczekać naszego
pierwszego spotkania
i mimo, iż w innym kraju,
razem z nami obchodzą
Dzień Języków Obcych.
W czasie imprezy w ZSP
nr 2 odczytano również list
uczniów z niemieckiej
szkoły w Dorsten, którzy
gościli w rybnickiej pla-
cówce w marcu tego roku,
a także listy od nauczycie-

li z Sycylii i z dalekiego Meksyku, a dyrektor szkoły Stanisław
Spyra, zachęcał zarówno nauczycieli jak i uczniów, nie tylko do
nauki języków i doskonalenia swoich umiejętności, ale przede
wszystkim do podejmowania działań mających na celu przełamy-
wanie barier i stereotypów. Wyraził też uznanie dla tego typu ak-
tywności i podziękował nauczycielom za wysiłek włożony w nawią-
zanie kontaktów z zagranicznymi szkołami. Na zakończenie im-
prezy uczniowie klasy II La wykonali rumuński przebój minionego
lata „Dragostea Din Tei”. — Naszym gościom podziękowaliśmy
w ich narodowych językach:  po serbsku Hvala, portugalsku Obriga-
do, wietnamsku Cám ón i po grecku Efharisto’ — podsumowuje
A. Alama.

(S)

Szkolna wieża Babel

Laury dla nauczycieli
W przededniu Dnia Edukacji Narodowej

w Gimnazjum nr 10 w Ligocie–Ligockiej Kuźni odbyła
się III edycja plebiscytu na ulubionych nauczycieli
w trzech kategoriach: „Nauczyciel – Mistrz”,
„Nauczyciel – Kosa” i „Nauczyciel –
Przyjaciel”.

uczniów surowo, ale zawsze sprawiedliwie.
„Nauczyciel – Przyjaciel” ma doskonały kontakt z młodzieżą. Z takim czło-

wiekiem uczniowie mogą zawsze i o wszystkim porozmawiać, a bez względu
na wymagania jego lekcje nie są źródłem
stresu. Zawsze znajduje czas dla uczniów i
stara się dostrzegać, jak najwięcej pozytyw-
nych cech młodych ludzi. Zawsze służy
dobrą radą, a jednocześnie jest przykładem
do naśladowania dla wielu z nas.

Wyróżnieni przez młodzież pedagodzy
otrzymują, oprócz tytułów „Mistrza”,
„Kosy” i „Przyjaciela” okolicznościowe
medale i pamiątkowe dyplomy. Coroczny

plebiscyt jest doskonałym uzupełnieniem ob-
chodów DEN, a także okazją do dobrej zaba-

wy – wybierania ulubieńców spośród grona peda-
gogicznego przez uczniów.
Tegorocznymi laureatami zostali nauczyciele:

„Mistrz” – Joanna Rduch, „Kosa” – Grażyna Skorupa
(obie panie wyróżnione po raz drugi), „Przyjaciel” – Robert

Furtak (tym tytułem szczyci się już trzeci rok) – na zdjęciu obok.
Wyróżnionym nauczycielom gratulujemy!

W Polsce czują się szczęśliwi, uwielbiają śląską kuchnię,
a szczególnie niedzielne kluski śląskie z roladą i „modrą”
kapustą. Serb, Wietnamczyk i Portugalczyk gościli w Zespole
Szkół Ponadpodstawowych nr 2, gdzie już po raz czwarty odbył
się Dzień Języków Obcych.

Dzień Języków Obcych ma zmotywować uczniów do nauki języków i przełamywania barier
i stereotypów.                                                                                       Zdjęcia: arch. ZSP nr 2.

Nietypowi goście nauczyli rybnickich
uczniów podstawowych zwrotów w ich oj-
czystych językach.
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 Lista prac wykonanych przez uczniów na terenie szkoły jest imponująca –
począwszy od bramy wjazdowej, chodników, placów, boisk i parkingu, poprzez
sale lekcyjne, łazienki i szatnie, a na pomocach naukowych skończywszy. Dzięki
„dyplomantom” szkoła posiada m.in. izbę lekcyjną na wolnym powietrzu, am-
fiteatr, skocznię w dal, wiatrołap oraz saunę i siłownię – jak nowe, a lekcje
odbywają się w wielobarwnych i odnowionych klasach. — Na tej mapce zazna-
czone zostały miejsca w szkole, w których młodzież wykonywała swoje prace
— mówi nauczycielka Aniela Grębocka, wskazując plan oznaczony kilku-
dziesięcioma punktami. Trudno znaleźć tam „białe plamy”. — Prezentujemy
zarówno prace semestralne jak i dyplomowe, wykonane w czasie 8 ostatnich lat
— dodaje nauczycielka przedmiotów zawodowych Grażyna Foreiter. Kon-
strukcje drewniane, sposoby spawania czy instalacja basenu w ZSB – to tylko
niektóre tematy, które uczniowie opisywali w swoich pracach, a które również
zaprezentowano w czasie święta szkoły. Podobnie jak pomoce naukowe – ga-
bloty, plansze, makiety, modele oraz projekty instalacji, analizy i badania.
Wkrótce grono autorów prac dyplomowych powiększy się o kolejną grupę.
W czerwcu będą „się bronić” ostatni uczniowie Technikum Budowlanego.
— Większość prac młodzież wykona w okresie ferii zimowych — mówi G. Fore-
iter. Jednak są i tacy, którzy już w czasie letnich wakacji nie opuszczali murów
szkoły, a efekty ich pracy już dziś służą innym uczniom. — Z dwóch pomiesz-
czeń zrobiliśmy jedno, spełniające kilka funkcji. To sala lekcyjna z wygospoda-
rowanym kącikiem dla nauczyciela oraz kawiarenką internetową — mówi Ma-
ciej Kondrot, który wspólnie z Adamem Bochyńskim, Grzegorzem Kub-
kiem, Adamem Klochem, Michałem Pastusiakiem oraz Remigiuszem
Heffnerem stworzyli nową pracownię komputerową. — Zrobiliśmy wylewki,
ustawiliśmy ścianki działowe, położyliśmy gładzie i kafelki... — wylicza R. Hef-
fner. Teraz pracownię czekają „zabiegi kosmetyczne” oraz... wyposażenie
w komputery, gdyż dotychczas odbywały się tam jedynie zajęcia teoretyczne.
— W ubiegłym roku szkoła mogła poszczycić się trójką laureatów olimpiady
wiedzy i umiejętności budowlanych, co dało placówce III miejsce w Polsce
w rankingu szkół budowlanych — mówi przewodnicząca komisji przedmiotów
zawodowych A. Grębocka, a G. Foreiter dodaje, że młodzi ludzie są bardzo
dumni z wykonanych prac.

W czasie święta szkoły odbył się również chrzest „pierwszaków” i pasowa-
nie na ucznia oraz Europejski Dzień Języków Obcych. Imprezę przygotowa-
no już po raz drugi, a w organizację zaangażowali się Alina Janos, Magdale-
na Tokarczyk, Katarzyna Wróbel, Wioleta Brachman, Katarzyna Pie-
cha i Justyna Barczak oraz uczniowie, którzy pokazali prezentacje dotyczą-
ce Rosji, Niemiec, Francji i Anglii. Na szkolnych stoiskach królowały m.in.
czekolada Milka, francuski fromage oraz ... kankan, a młodzież uczestniczyła
w konkursie wiedzy, projekcjach filmów i zajęciach w pracowni komputero-
wej. Uczniowie obejrzeli też prezentacje multimedialne na temat szkolnych
wymian z Dorsten i Ukrainą. — Uczymy ich tolerancji. Chcemy, by potrafili
sobie radzić z różnicami, jakie dostrzegają poznając rówieśników z Europy
— mówi o międzynarodowych kontaktach Wojciech Janos, który pokazywał
uczniom zdjęcia z warsztatów integracyjnych z udziałem rybniczan i młodzie-
ży z Dorsten. Nawiązane przez placówkę międzynarodowe kontakty wciąż
owocują – już w listopadzie uczennica ZSB Anna Gadzała pojedzie na spo-
tkanie młodzieży do Niemiec, a na wiosnę planowana jest kolejna wymiana
z udziałem Ukrainy i Litwy, której tematem ma być samorządność.

— Kiedyś świętowaliśmy Dzień Budowlańca, teraz obchodzimy święto szkoły
— mówi dyrektor placówki Zygmunt Kula. Świętują... bo zasłużyli.

(S)

Budowlanka „zbudowana”
W takiej szkole powinno się świętować i tak się dzieje, bo też

są ku temu powody. Swój wygląd Zespół Szkół Budowlanych
zawdzięcza nie tylko dyrekcji i nauczycielom, ale przede
wszystkim... uczniom, którzy w ramach prac dyplomowych
zmienili ją nie do poznania. Zorganizowane w placówce „Święto
szkoły” było okazją do pokazania efektów ich pracy, ale też
do zabawy w międzynarodowym wydaniu.

Europejski Dzień Języków Ob-
cych upłynął m.in. w rytmie kan-
kana...

Prace dyplomowe uczniów „budowlanki” mają różny charakter...        Zdjęcia: s
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Można się spierać czy nie wyczerpała się formuła spotkań autorskich
w szkołach i placówkach kultury i czy imprezy towarzyszące są dość atrak-
cyjne, ale Dni...to jedyna prawie okazja do kontaktu z twórcą na żywo. Jak

powiedziała jedna z zaproszonych autorek Anna Onichimowska, podobną
formułę mają wiosenne spotkania literackie w Słupsku, zaś Zbigniew
Święch określił spotkanie w jednym miejscu i czasie kilku, a niekiedy na-
wet kilkunastu, literatów „...reliktem wspaniałej przeszłości”, mówiąc z no-
stalgią o czasach, kiedy po książki stało się wprawdzie w kolejce, ale zainte-
resowanie literaturą i kontaktem z pisarzem było o wiele większe, a komer-
cja mniejsza.

Dokonując formalnego rozpoczęcia imprezy, prezydent Adam Fudali
z satysfakcją mówił o ożywionym życiu kulturalnym miasta, wzbogacanym
regularnie raz w roku ofertą Rybnickich Dni Literatury. Witając przyby-

łych literatów i publiczność, dyrektor Ryb-
nickiego Centrum Kultury Adam Świer-
czyna zdradził, że 20. laureatem Honoro-
wej Złotej Lampki Górniczej – nagrody
Prezydenta Miasta i organizatorów RDL dla
osób związanych w Ziemią Rybnicka, które
poprzez swoje działania artystyczne rozsła-
wili Rybnik w kraju i na świecie – został wy-
bitny rzeźbiarz Zygmunt Brachmański.
Wręczenie statuetki planowane jest na uro-

czyste zakończe-
nie tegorocznej
edycji Dni... 24
października.

W ogłoszonym z okazji przypadających 100. urodzin Witolda Gombro-
wicza Roku Gombrowiczowskim, na inaugurację imprezy wybrano „Ślub”
tego autora, wystawiony przez Teatr Zagłębia w Sosnowcu, w reżyserii

Jacka Bunscha. Niełatwe do interpreta-
cji sceniczne dzieło Gombrowicza, opo-
wiedziane jego specyficznym językiem,
rozgrywa się w dwu planach: realnym
i imaginacyjnym, w głowie głównego bo-
hatera – Henryka. Trudności w odnale-
zieniu się w którejś z tych „rzeczywisto-
ści” ma sam bohater, jak ma je więc roz-
graniczyć widz? A jednak historia ojca
i syna, który odbiera temu pierwszemu
władzę i autorytet, sam je w końcu tra-
cąc, wciąga bez reszty. W kuluarowych
rozmowach przed spektaklem można było
usłyszeć zdanie, czy przedstawienie pro-
wincjonalnego w końcu teatru, bez gwiazd
i znanych nazwisk, jest dobrym pomysłem.

XXXV Rybnickie Dni Literatury

Cokolwiek na ten temat sądziliby malkontenci, a nie brakuje ich nigdy, jesienny
kalendarz imprez kulturalnych w Rybniku wygląda, cytując słowa popularnej
piosenki, „...jakby go obsypał mak”. Dni Muzyki Kameralnej i Organowej,

kabaretowy „Ryjek”, Rybnicki Przegląd Filmu Niezależnego, ogólnopolskie
seminarium filmowe „Czas dokumentu”, Silesian Jazz Meeting, koncerty
filharmoniczne,  wernisaże – to tylko niektóre propozycje. Główną październikową
imprezą pozostają jednak Rybnickie Dni Literatury, które w Teatrze Ziemi Rybnickiej
zainaugurowano po raz XXXV.

Gombro na inaugurację

Na tegoroczne RDL przyjechali (od lewej): Zbigniew Święch, Jacek Durski, Anna Onichimowska, Adam
Ziemianin, Karol Maliszewski i Bohdan Zadura. Na zdjęciu brakuje Bogusława Schaeffera, Mariana
Bednarka oraz Janusza Ryta, którzy również spotkali się ze swoimi czytelnikami.

Gości powitał dyrektor RCK Adam Świerczyna, a Dni... ofi-
cjalnie otworzył prezydent Adam Fudali.

Na inaugurację RDL wybrano „Ślub” Gombrowicza w wykonaniu Tearu Zagłębia z Sosnowca.                         Zdjęcia: r dokończenie na stronie obok
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W tym roku główną „salą koncertową” była rybnic-
ka bazylika św. Antoniego, w której miały miejsce cztery
koncerty. Ostatni, finałowy koncert z kilkoma rybnic-
kimi akcentami, miał miejsce w kościele Matki Boskiej
Bolesnej. Wystąpiła w nim rybniczanka, niedawna ab-
solwentka katowickiej Akademii Muzycznej, a teraz jej pracownik naukowy,
organistka Marta Kogut. Solistka nie zagrała jednak na kościelnych orga-
nach, ale na pozytywie – zbudowanych przez siebie, wzorowanych na XVIII–
wiecznych instrumentach, organach przenośnych. Atutem takich organów
jest ich ...rzadkość, ale także niezwykle oryginalne brzmienie, szczególnie, że
wykonywane barkowe utwory kompozytorów z tzw. szkoły południowonie-
mieckiej, też pochodziły z epoki. Głos z tego instrumentu wydobywa się dzięki
mechanicznym miechom, wprawianym w ruch przez tzw. kalikanta, którego
funkcję pełnił brat solistki – Jan.

W drugiej części koncertu wystąpił Chór Kameralny Akademii Mu-
zycznej w Katowicach pod dyrekcją Czesława Freunda – również rybni-
czanina, dziekana Wydziału Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej AM.
Cz. Freund, absolwent rybnickiej szkoły Szafranków, był później jej pedago-
giem i dyrygentem szkolnego chóru „Cantemus”, odnoszącym wiele sukce-
sów na przeglądach i w konkursach. Akademicki chór zaprezentował szero-
ki repertuar od muzyki wczesnego baroku, poprzez cerkiewną do zupełnie
współczesnej utworów chóralnych, jak kompozycje Józefa Świdra. W „sta-
rym” kościele wszystkie zabrzmiały wspaniale, a dyrygent potwierdził swoje
mistrzostwo ku satysfakcji melomanów.

Po ostatnich bisach Adam Świerczyna, dyrektor Rybnickiego Centrum
Kultury, będącego od lat głównym organizatorem Dni..., podziękował za
coroczną współpracę i osobiste zaangażowanie w przygotowanie imprezy Elż-
biecie Włosek–Żurawieckiej. To właśnie ta osoba jest siłą sprawczą całego
przedsięwzięcia. Równolegle do imprezy rybnickiej, Dni... organizowane przez
E. Włosek, mają swoje stałe miejsce w Raciborzu, a koncerty odbyły się też w
Czerwionce–Leszczynach oraz Żorach. Dni... są jedną z najstarszych cyklicz-
nych imprez muzycznych w Rybniku i mają w kalendarzu kulturalnym swoje
stałe miejsce. Zapraszani goście prezentują zawsze najwyższy kunszt wyko-
nawczy, a koncerty wzbogacają kulturalną ofertę miasta.

(r)

Zakończyła się kolejna edycja Dni Muzyki
Kameralnej i Organowej, organizowanej od
1985 roku imprezy, która ma swoją oddaną,
o dość sprecyzowanych i wyrobionych gustach
muzycznych, publiczność.

Dni Muzyki Kameralnej i Organowej

Przy klawiaturze Marta
Kogut.

Organizatorka Dni...
Elżbieta Włosek–Żurawiecka
odbiera podziękowania od dy-
rektora RCK Adama Świerczyny.

Chór Kameralny Akademii
Muzycznej pod dyrekcją Cze-
sława Freunda.

Okazało się, że sceptycyzm ten nie miał uzasadnienia.
Przedstawienie miało zwartą formę i dobre tempo, cie-
kawe kostiumy i, co najważniejsze, interesujące aktor-
stwo. Szczególnie godna odnotowania jest rola Ojca w
wykonaniu Wojciecha Leśniaka oraz Henryk Mariu-
sza Zaniewskiego, który przekonująco pokazał rozterki
swojego bohatera, rodem z dramatu romantycznego.

Na marginesie – sporą konsternację wśród części pu-
bliczności wzbudził moment przerwy (dwa pierwsze
akty były grane razem); niektórzy widzowie, w przeko-
naniu, że to koniec spektaklu, opuściło teatr. Świad-
czy to tylko o tym, że Gombrowicza znamy raczej ze
słyszenia, a pokazanie „Ślubu” w Rybniku, było po-
mysłem niezłym. Szczególnie, że większość widowni
stanowiła młodzież.

Relacja z pozostałych imprez w ramach RDL oraz
spotkań autorskich w następnej „GR”.

 (r)

dokończenie ze strony obok

W niedzielę 24 października w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbył się
finał 13. edycji konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”, połączony z galą,
w czasie której wybrany został Honorowy Ślązak Roku.

W momencie  oddawania „GR” do druku nie znaliśmy jeszcze wyników konkursu, ale do
liczącego 15 osób półfinału weszło trzech rybniczan: Alfred Dyrbuś z Zamysłowa, Alojzy
Krawczyk z Kłokocina oraz Gerard Kluczniok. Przypomnijmy, że pomysłodawczynią konkur-
su przed kilkunastoma laty, a do dziś jurorką i osobą prowadzącą imprezę jest dziennikarka Radia
Katowice red. Maria Pańczyk. Przedsięwzięcie to miało duży wpływ na ożywienie ruchu regional-
nego, wskrzeszenie tradycji, obyczaju i gwary śląskiej. W placówkach kulturalnych i szkołach
zaczęły się mnożyć konkursy gwarowe, rodziła się moda na regionalizm. Prof. Jan Miodek, który
od wielu lat jest przewodniczącym jury, wielokrotnie powtarzał, że dla niego najpiękniejszą od-
mianą gwary śląskiej jest gwara rybnicka, łącząca w sobie wpływy niemieckie i czeskie, ale nie
zachwaszczona germanizmami. Dowodem na to są laury, jakie w tym konkursie zdobywali rybni-
czanie, by wymienić tylko Henryka Konska, Bogdana Dzierżawę, Annę Stronczek, Lucynę
Szłapkę czy Betinę Zimończyk. Naszym półfinalistom życzymy sukcesów!                                       (r)

Ślązak Roku 2004

Rybniczanie w półfinaleRybniczanie w półfinaleRybniczanie w półfinaleRybniczanie w półfinaleRybniczanie w półfinale
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Dziś melomani nie wyobrażają sobie Rybnika bez or-
kiestry filharmonicznej. Pod różnymi nazwami i egidą
różnych instytucji zespół, z kilkuletnia przerwą, funkcjo-
nuje w naszym mieście od 1960 roku. Orkiestrę pod nazwą
Filharmonia Rybnickiego Okręgu Węglowego, złożoną
z nauczycieli i absolwentów rybnickiej szkoły muzycznej,
założył Antoni Szafranek i kierował nią aż do śmierci w
1979 roku. O „muzycznym głodzie” rybniczan świadczy-
ły nadkomplety na widowni – na początku w sali Techni-
kum Górniczego, później Teatru Ziemi Rybnickiej. Ze-
spół zyskiwał coraz większą renomę, a wśród solistów,
którzy gościnnie z nim występowali byli najwięksi: piani-
ści Światosław Richter, Witold Małcużyński, Regina
Smendzianka, Lidia Grychtołówna, Halina Czerny–Ste-
fańska, Piotr Paleczny, Adam Makowicz, skrzypkowie
Wanda Wiłkomirska i Konstanty Andrzej Kulka i wielu
innych. Orkiestrą po A. Szafranku kierowali Juliusz
Malik, Bolesław Motyka, Tadeusz Hanik i Sławo-
mir Chrzanowski, finansowo wspierało górnictwo, kie-
dy więc na przełomie lat 80. i 90. mecenasa zabrakło,
przejął ją rybnicki samorząd, zmieniając nazwę na Or-
kiestrę Symfoniczną Ziemi Rybnickiej. Jednak z czasem
orkiestra w swojej dawnej formie przestała się mieścić
w koncepcji kulturalnych działań władz miasta i ostatecz-
nie w 1995 roku zespół zniknął z muzycznej mapy Rybni-
ka. Pozostało jednak środowisko muzyczne, które z tym
faktem pogodzić się nie mogło. Zabiegi o

 ...wskrzeszanie orkiestry
... rozpoczęło powstałe w 1996 roku Towarzystwo

Muzyczne im. Braci Szafranków, dla którego
zadanie to stało się priorytetem. „Grupa inicjatyw-
na” w osobach przewodniczącego Norberta Pru-
dla, dyrygenta Mirosława Jacka Błaszczyka i wio-
lonczelisty Antoniego Smołki (przyszłego dyrek-
tora orkiestry) przedstawiła swoją koncepcję reak-
tywacji orkiestry prezydentowi
Adamowi Fudalemu, który do
pomysłu odniósł się zdecydowa-
nie pozytywnie. Określono zasa-
dy wspomagania zespołu przez
miasto, które miało odtąd finan-
sować kilka koncertów rocznie.
Na inaugurację w listopadzie 1999
roku wybrano oratorium „Me-
sjasz” Haendla, a Filharmonii
Rybnickiej im. Braci Szafran-
ków pod dyrekcją M. J. Błaszczy-
ka towarzyszył chór Filharmonii
Śląskiej i soliści. Koncert zorga-
nizowano w ramach Festiwalu
Sztuki 2000 dla uczczenia 2000 lat
chrześcijaństwa. W ciągu pięciu
lat od momentu swoich drugich

narodzin orkiestra dała prawie 30 koncertów w Ryb-
niku oraz okolicznych miastach i gminach. Gościn-
nie dyrygowali nią Jerzy Maksymiuk, Jan Wincen-
ty Hawel, Maciej Niesiołowski i Sławomir Chrzanow-
ski, a wśród solistów byli ponownie Lidia Grychtołów-
na, Piotr Paleczny i Adam Makowicz. Dwa razy za-
brzmiała IX Symfonia L. van Beethovena, a orkie-
strze towarzyszyły zespolone chóry wodzisławsko–ryb-
nickiego okręgu. Koncertu swoich utworów wysłuchali
osobiście Wojciech Kilar i Henryk Mikołaj Górecki,

Rocznicowy koncertUroczystym koncertem w Teatrze
Ziemi Rybnickiej 5–lecie reaktywowania
swojej orkiestry uczcili rybniccy
filharmonicy. Do udziału w nim zaprosili
znakomitego pianistę, absolwenta
„szkoły Szafranków” Wiesława Szlachtę.

Wierni muzycznej tradycji

W reaktywacji orkiestry mieli swój udział prezes Stowarzyszenia Muzycz-
nego im. Braci Szafranków Norbert Prudel oraz prezydent Adam Fudali.
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Wiesław Szlachta pochodzi z Turzy Śl.
koło Wodzisławia. Rybnicką szkołę mu-
zyczną w klasie fortepianu prof. Karola Sza-
franka ukończył w połowie lat 50. W 1962
roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem
w Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach.
W 1965 roku znalazł się w polskiej ekipie
VII Międzynarodowego Konkursu im Fry-
deryka Chopina, czego efektem były studia
w prestiżowej Julliard  School of Music w
Nowym Jorku. W Stanach Zjednoczonych
występował w wielu sławnych salach koncer-
towych, m.in. w Carnegie Hall. Po powrocie
do kraju objął klasę fortepianu w macierzy-
stej uczelni. Był znakomitym pedagogiem,
jednocześnie brał z sukcesem udział w międzynarodowych festiwalach oraz prowadził działal-
ność koncertową. Od 1976 roku mieszka w Belgii. Był profesorem w klasie fortepianu w Kon-
serwatorium Muzycznym w Liége, w 1988 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego w
Królewskiej Kaplicy Muzycznej im. Królowej Elżbiety (Chapelle Musicale Reine Elisabeth) w
Brukseli. Jako solista i kameralista koncertował w wielu krajach Europy, gdzie prowadził rów-
nież kursy mistrzowskie.

— Bywam w kraju 1-2 razy do roku, wtedy odwiedzam też rodzinne strony i Rybnik, z którym
wiążą mnie bardzo mocne i bardzo dobre wspomnienia ze szkoły muzycznej — powiedział Wie-
sław Szlachta. — Była tam wspaniała, wyróżniająca ją spośród innych placówek, artystyczna
atmosfera. Odwiedziłem z żoną nową siedzibę i jesteśmy zachwyceni – piękna szkoła, nowy for-
tepian, aż chce się tu wracać! Podoba nam się również samo miasto – zadbane, estetyczne, tu czuje
się „gospodorza”. A ile tu różnych imprez kulturalnych – dwie strony zapisane drobnym macz-
kiem! Dzieje się tu tyle, ile w dużych europejskich stolicach. Gdybym zdecydował się na powrót,
pewnie zamieszkałbym w Rybniku. Ale moje dzieci zapuściły już w Belgii korzenie i  nie chciał-
bym ich opuszczać. Na pewno będę częściej przyjeżdżał...

W tym roku mija setna rocznica urodzin Karola Szafranka. By uczcić pamięć znakomitego
pedagoga i jednego z założycieli rybnickiej szkoły muzycznej, placówka ta zaplanowała organizację
cyklu koncertów i recitali w sali im Eugeniusza Stawarskiego. Zainaugurował je występ znakomite-
go pianisty, absolwenta szkoły i ucznia Karola Szafranka – Wiesław Szlachta. Główne uroczysto-
ści rocznicowe odbędą się w grudniu br.

występy rybnickich filharmoników uświetniły obcho-
dy 800–lecia Rybnika oraz wejście naszego kraju
do Unii Europejskiej. Wraz z A. Makowiczem or-
kiestra wsparła specjalnym koncertem ideę prze-
niesienia rybnickiej szkoły muzycznej do nowej sie-
dziby, zaś z Piotrem Palecznym zagrała na rzecz
pomocy dla afrykańskich dzieci. Jeden z koncertów
poświęciła pamięci zmarłego dyrektora rybnickiej
szkoły muzycznej Eugeniusza Stawarskiego, a w
mieszanym składzie wraz z  pedagogami, absolwen-
tami i uczniami tej szkoły towarzyszyła młodemu
pianiście Stasiowi Drzewieckiemu. Zespół uczest-
niczy tradycyjnie w dorocznych Dniach Cecyliań-
skich, w lżejszym repertuarze prezentował się w cza-
sie koncertów karnawałowych i noworocznych.
Obok, będącego współorganizatorem koncertów,
Teatru Ziemi Rybnickiej, rolę sali koncertowej peł-
niły z powodzeniem rybnickie świątynie: bazylika
św. Antoniego, kościół św. Jadwigi na Nowinach
i kościół św. Józefa Robotnika oo. franciszkanów.

 Dokonania orkiestry i jej wkład w życie kultu-
ralne Rybnika doceniły władze miasta: dyrygent
Mirosław Jacek Błaszczyk oraz zasłużony muzyk
Leon Mielimąka zostali uhonorowani Złotą Ho-
norową Lampką Górniczą, a Towarzystwu Mu-
zycznemu im. Braci Szafranków prezydent przy-
znał swoją nagrodę w dziedzinie kultury. Starania
Towarzystwa o wskrzeszenie orkiestry zauważyła
też Rada Promocji Śląska, przyznając mu nagrodę
w kategorii „Śląski Sukces”.

Rocznicowy koncert...
...uświetnił występ znakomitego pia-

nisty i pedagoga, absolwenta rybnickiej
szkoły muzycznej Wiesława Szlach-
ty, który wykonał Koncert fortepiano-
wy e–moll Fryderyka Chopina. Wysłu-
chanie tego najpiękniejszego chyba,
będącego kwintesencją polskości, cho-
pinowskiego koncertu w tak znakomi-
tym, charakteryzującym się wyjątkową
lekkością, wykonaniu, było dla melo-
manów prawdziwa przyjemnością.
W drugiej części koncertu orkiestra
pod dyrekcją Mirosława J. Błaszczyka
zmierzyła się z VII Symfonią A–dur
Ludwika van Beethovena, prawdzi-
wym ”triumfem radości”, jak określił
ją Karol Bula, również absolwent
„szkoły Szafranków”. Na marginesie:
trudno nie dostrzec ścisłych związków
między istnieniem w Rybniku tej szko-
ły, a powstaniem i wieloletnim funk-
cjonowaniem orkiestry. Po ukończe-
niu muzycznych studiów, absolwenci szkoły, jako
znakomici już instrumentaliści, a często również jako
jej pedagodzy, zasilają grono członków zespołu.

Przed koncertem okoliczności reaktywacji orkie-
stry przypomniał prezydent A. Fudali, życząc muzy-
kom i Towarzystwu Muzycznemu im. Braci Szafran-
ków, pod skrzydłami którego orkiestra działa, wielu
sukcesów, zaś melomanom mocnych wrażeń arty-
stycznych i muzycznych wzruszeń.                      (r)

Pamięci Karola Szafranka

Dyrygent Mirosław Jacek Błaszczyk oraz solista rocznicowego koncertu
Wiesław Szlachta.

Dyrektor orkiestry Antoni Smołka.
Zdjęcia: r
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W grudniu br. minie 40 lat od powstania
w dawnym kinie „Górnik” Dyskusyjnego Klubu
Filmowego „Ekran”, dziś jednego z najstarszych
na polskiej klubowej mapie.

Gotowy już jest jubileuszowy folder, a i w listopadowym
repertuarze też jakby bardziej świątecznie. A to za sprawą
48 Ogólnopolskiego Seminarium Filmowego „Czas do-
kumentu” Polskiej Federacji DKF, którego organizację
z okazji jubileuszu powierzono rybnickiemu klubowi. Do
jubileuszu jeszcze wrócimy, na razie listopadowy repertuar:
• Wtorek, 2 listopada – „Equilibrum”, prod. USA,

reż. Kurt Wimmer. Porywająca wizja świata, w której ta-
jemniczy dyktator chce pozbawić ludzi uczuć, w jednej
z głównych ról Emily Watson.

• Poniedziałek , 8 listopada – „Słoń”, prod. USA,
reż. Gus van Sant. Oparta na faktach opowieść o masa-
krze w liceum. Złota Palma w Cannes i nagroda za reży-
serię w 2002 roku.

• Poniedziałek, 15 listopada – dwie czeskie komedie: „Pej-
zaż”, reż Martin Szulik i „Postrzyżyny” Jirzego Mencla.

Wszystkie seanse w Teatrze Ziemi Rybnickiej
o godz. 19.30.

• Od czwartku 25 do niedzieli 28 listopada – „Czas
dokumentu”.

Inauguracja 25.11., godz. 19.00. Seanse od godz. 10.00
do 23.00.
Światowe i polskie filmy dokumentalne o różnym metra-

żu, plejada wybitnych reżyserów, filmy niespodzianki i inne
imprezy artystyczne.  Szczegóły na plakatach!

Widzowie nie spodziewali się zapewne, że oprócz evergreenów Johanna Straussa
usłyszą również fragmenty arii z oper „Halka” Moniuszki i „Nabucco” Verdiego,
a obok tancerek z kabaretu z przełomu wieków, Pierrota i Kolombiny, antycznych
Greków i wyrafinowanych przedstawicieli baroku w pudrowanych perukach, podzi-
wiać będą równie... swojsko wyglądającą parę w krakowskich strojach wycinającą
hołubce. Dekadencki charakter spektaklu odświeżył nieco XIX–wieczną operetkę,
a zblazowany książę Orlofsky w wykonaniu rybniczanina Adama Sobierajskiego (Patrz
„GR” 9/2004), mimo niewielkiej roli śpiewanej, nie uszedł uwagi widowni.                               (r)

Zemsta reżysera
Zdecydowanie niekonwencjonalnie potraktował „Zemstę nietoperza”

Jacek Chmielnik, reżyser przedstawienia w Teatrze Muzycznym
w Gliwicach, zaprezentowanego niedawno na deskach Teatru Ziemi
Rybnickiej.

Z tej okazji odbędzie się szereg imprez artystycznych, a na kilka z nich organizatorzy
zapraszają już dziś:
• Koncert jubileuszowy – gala operetkowo–musicalowa w wykonaniu Gliwickiego

Teatru Muzycznego z udziałem gwiazd – 3 grudnia, godz. 18.00, cena biletu: 35 zł.
• „Mayday 2” – spektakl komediowy w wykonaniu teatru „Kwadrat” z Warszawy. Wy-

stąpią: Andrzej Grabarczyk, Ewa Ziętek, Ewa Kasprzyk, Andrzej Nejman, Magdalena
Stużyńska/Marzena Zając, Marek Siudym, Wincenty Grabarczyk/Jerzy Turek – 4 grud-
nia, godz. 17.00 i 20.00, cena biletu: 50 zł (parter) i 45 zł (balkon).

• Marcin Daniec i jego goście. Wystąpią: Marcin Daniec, Andrzej Sikorowski i Jacek
Wójcicki oraz Opolskie Studio Piosenki – 5 grudnia, 16.00 i 19.30, cena biletu: 50 zł
(parter) i 45 zł (balkon).

Jubileuszowe atrakcje...Jubileuszowe atrakcje...Jubileuszowe atrakcje...Jubileuszowe atrakcje...Jubileuszowe atrakcje...
W grudniu br. Teatr Ziemi Rybnickiej będzie obchodził jubileusz

40–lecia istnienia.

DKF „Ekran”DKF „Ekran”DKF „Ekran”DKF „Ekran”DKF „Ekran”DKF „Ekran”DKF „Ekran”DKF „Ekran”DKF „Ekran”DKF „Ekran”40–lecie Teatru Ziemi Rybnickiej

Jubileuszowe atrakcje...Jubileuszowe atrakcje...Jubileuszowe atrakcje...Jubileuszowe atrakcje...Jubileuszowe atrakcje...
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Skłaniającymi do refleksji i przemyśleń tema-
tami swoich przedstawień członkowie zespołu
chcieli podzielić się w szerszym gronie ludzi ce-

niących, tak jak oni, wartości chrześcijań-
skie. Stąd pomysł organizacji I Przeglą-
du Teatrów Chrześcijańskich i zapro-
szenia do „Harcówki” zespołów miesz-
czących się w tej formule. Obok gospodarzy w spo-
tkaniu wzięła grupa „Azymut” z Jastrzębia i „Al-
ternatywa” z Sosnowca, wystąpiła też rybnicka
grupa „Miktam”, luźno związana z „Harcówką”.

— Konkurs recytatorski nie jest
sprawdzianem zdolności teatralnych. Osoby,
które występują dają dowód tego, że potrafią
w publicznym wykonaniu tekstu pokazać,
co on znaczy — mówił prof. Tadeusz
Sławek, przewodniczący jury
Wojewódzkiego Konkursu Poezji
Metafizycznej.

Impreza już po raz drugi odbyła się na terenie
Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku. W eliminacjach,

• Specjalny Zespół Szkolno–Przedszkolny
na uroczystość pasowania na ucznia (27 września).

• Polski Związek Działkowców Okręgowy Za-
rząd Śląski w Katowicach i Delegatura Re-
jonowa w Rybniku do udziału w „Rejonowych
Dniach Działkowca” (8 października).

• 6 Harcerska Drużyna Żeglarska na uroczystą
zbiórkę z okazji jubileuszu 45-lecia drużyny (10
października).

• Zarząd Polskiego Związku Katolicko–Spo-
łecznego na spotkanie członkowskie (13 paź-
dziernika).

• Dom Kultury Chwałowice i Klub Filmu Nie-
zależnego na III Rybnickie Prezentacje Filmu
Niezależnego (16–17 października) – więcej
w następnym numerze.

• Dom Kultury w Niewiadomiu na otwarcie wy-
stawy Marii Piech „Ścieżki życia” i wieczór po-
ezji (20 października), na Niewiadomską Pro-
mocję Zdrowia (23 października) oraz na bie-
siadę z zespołem „Enter”, połączoną z zabawą
taneczną (30 października, o godz. 17.00).

• Stowarzyszenie „Aktywna dzielnica” na kon-
ferencję naukową „U siebie – nad Odrą i Wisłą
– W Europie” (21 października) – więcej w na-
stępnym numerze.

• Klub Energetyka na Turniej Artystyczny „Po-
jedynek na słowa” (pierwszy pojedynek 22 paź-
dziernika).

• Gimnazjum nr 7 na konkurs „Podróże Jana
Pawła II do Polski” (25 października).

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

które zorganiowano w Wiśle wzięło udział ponad
50 osób, do finału dotarło 12. — Zaskoczył nas
ciekawy repertuar wybrany przez uczestników. Były
to bardzo dojrzałe utwory. Muszę przyznać, że po-
raził nas William Blake w wykonaniu zwyciężczyni
tegorocznej edycji konkursu — mówił T. Sławek.
A została nią Agnieszka Ciupek z Dąbrowy
Górniczej.

Wojewódzki Konkurs Poezji Metafizycznej zor-
ganizowały Zespół Szkół im. Powstańców Ślą-
skich w Rybniku i Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących w Wiśle, a patronat objęli arcybiskup Da-
mian Zimoń oraz biskup Diecezji Cieszyńskiej

Kościoła Ewangelicko – Augsbur-
skiego – Paweł Anweiler. Równie
istotna była pomoc prezydenta Ada-
ma Fudalego oraz burmistrza Wi-
sły Jana Poloczka. Całość zyskała
kształt dzięki trzem wieloletnim
przyjaciółkom, absolwentkom wy-
działu polonistyki Uniwersytetu Ślą-
skiego – uczącej obecnie w I LO
Bogumile Chmiest oraz Renacie
Sikorze i Renacie Mordak, a tak-
że historykowi I LO – Stanisławo-
wi Kucharczakowi. Nagrody w
konkursie ufundowali m.in. Piotr
Paleczny, Iza i Adam Małyszowie

Składająca się z osób o różnej profesji i w różnym
wieku wokalno–teatralna grupa z Jastrzębia pró-
buje różnych form przekazu – od uwspółcześnio-

nych jasełek do poezji śpiewanej, a w Ryb-
niku wystąpiła z przedstawieniem  „Wę-
drówką jest nasze życie”. „Alternatywę” po-
wołali do życia nauczyciele, próbujący zapro-
ponować młodzieży życiową alternatywę i
odnalezienie takich wartości jak przyjaźń, to-
lerancja, prawda. Muzyczne przedstawienie
pt. „Kontrast” obrazuje wprawdzie styl życia

młodzieży, ale jest adresowane nie tylko do niej.
Gospodarze – grupa „Café de la vie” zaprezento-
wali przedstawienie pod zagadkowym tytułem
„Korniki – czyli my”. Przegląd dopełnił występ gru-
py „Mitkam”, która inspiracji do szerzenia war-
tości chrześcijańskich szuka w Biblii i poezji ks.
Jana Twardowskiego, zaś w muzyce sięga do folk-
loru celtyckiego, muzyki orientu, ale również do
klasyki i rocka.

Przegląd zgromadził w „Harcówce” liczną pu-
bliczność, a być może jego kolejne edycje będą
miały charakter konkursu.

oraz dyrektorzy szkół – Danuta Kozyra z Liceum
w Wiśle i Tadeusz Chrószcz z I LO w Rybniku.

— Sam kiedyś brałem udział w konkursach
recytatorskich. Lubię poezję, jej język i nie boję
się tego, że mnie uwrażliwia — powiedział pro-
wadzący konkurs ks. Bartłomiej Kuźnik.

Poezja jest sumą wielu zmysłów, również słu-
chu. O oprawę muzyczną zatroszczyła się Marze-
na Korzonek, laureatka tegorocznego Ogólno-
polskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej, której
popularność przyniosły „Szansa na sukces” i opol-
skie debiuty.

Organizatorzy już myślą o trzeciej edycji kon-
kursu, którą zaplanowano na wrzesień przyszłe-
go roku. Zanim jednak wysłuchamy kolejnych me-
tafizycznych strof, warto zastanowić się nad sło-
wami Tadeusz Sławka: — Czytaniu powinna to-
warzyszyć przyjemność. Wejście w tekst tylko wtedy
staje się ciekawe, kiedy wychodzimy na  jego „dzi-
kie pola”.

Grupa teatralna „Café de la vie”, skupiająca kilkanaście osób w różnym, również
dojrzałym, wieku, działa w Klubie Kultury „Harcówka” Rybnickiego Centrum
Kultury w Ligocie–Ligockiej Kuźni od ponad roku.

Wierni chrześcijańskim wartościomWierni chrześcijańskim wartościomWierni chrześcijańskim wartościomWierni chrześcijańskim wartościomWierni chrześcijańskim wartościom
W Klubie Kultury „Harcówka”

Przegląd zgromadził liczną publiczność...

Gospodarze przeglądu – grupa „Café de la vie”.    Zdj.: arch. org.

Poezji dzikie pola...Poezji dzikie pola...Poezji dzikie pola...Poezji dzikie pola...Poezji dzikie pola...

Laureatka konkursu Agnieszka Ciupek odbiera nagrodę z rąk prof.
Tadeusza Sławka. Zdj.: M.T.
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Ta pasja zaczęła się kilka lat temu od przypad-
kowego zakupu reprodukcji kilku pocztówek z
dawnego Rybnika, a następnie od poszukiwań ory-
ginałów. Jak mówi Marek Gruszczyk, 6 lat zbiera-
nia to niewielki dorobek w porównaniu z kolek-
cjonerami, którzy tej pasji poświęcają większą część
swojego życia. Jego hobby nie trafia jednak „do

szuflady”, jak to się często dzieje: — Są kolekcjo-
nerzy, którzy zbierają stare pocztówki, ale nie chcą
ich pokazywać. Ja postanowiłem udostępnić swoją
kolekcję, by jak najwięcej osób mogło ją zobaczyć
— mówi M. Gruszczyk. Stąd pomysł na książkę pt.
„Zatrzymane w pamięci. Dawny powiat rybnicki
na pocztówce”. Pomysł nie jest nowy, gdyż to już
druga, po wydanej cztery lata temu książce jego
autorstwa pt. „Mała Ojczyzna Rybnik na starej kar-
cie pocztowej 1897–1945”. Swoje zbiory M. Grusz-
czyk udostępnił też rybnickiemu Muzeum, które
przygotowuje właśnie wystawę o historii reklamy
ulicznej.

Kolekcja starych pocztówek M. Gruszczyka sta-
le rośnie, a w realizacji pasji pomagają mu giełdy
staroci, kontakty z handlarzami, spotkania z ko-
lekcjonerami oraz Internet. — Pozostało jeszcze
sporo starych pocztówek do zebrania — mówi
M. Gruszczyk.

Pozdrowienia z przeszłości
Co ciekawe, tworząc pocztówki wykorzystywa-

no nie tylko papier, ale też... drewno, tkaniny,
folię metalową i pióra. Karty zdobiono tłoczenia-
mi i złoceniami, a ilustracje do nich wykonywali
malarze i graficy. Wydawano też pocztówki święcą-
ce w ciemności, a także pocztówki mechaniczne czy
patriotyczne, dotyczące ważnych wydarzeń historycz-
nych. Jednak bez względu na sposób wykonania,

bardzo często stano-
wią one pamiątkę
miejsc i obiektów,
które już nie istnieją.
Dlatego też w swo-
jej książce Marek
Gruszczyk opo-

wiada nie
t y l k o
o historii
pocztówki
i zmianach
w jej wyglą-

dzie, a nawet o fałszerstwach, ale także o dzie-
jach powiatu rybnickiego, a co najważniejsze, za-
biera nas w niezwykłą podróż w czasie, ulicami
dawnego Rybnika i okolicznych miast. Blisko 400
przedwojennych pocztówek poprowadzi nas przez
70 miejscowości byłego powiatu rybnickiego i obec-
nych dzielnic miasta. Dzięki kolorowym i czarno–
białym kartkom cofniemy się do przeszłości m.in.
Radlina, Pszowa, Biertułtów, Rud, Czernicy, Sy-
rynii, Pogrzebienia, Turzy, Łazisk, Jastrzębia,
Świerklan, Wilczy czy Kokoszyc. Zobaczymy jak
kiedyś wyglądały Orzepowice, Golejów, Bogu-
szowice, Niewiadom, Chwałowice, Zamysłów czy
Smolna. — Ta książka pozwala na zatrzymanie w
naszej pamięci obrazów przeszłości — przekonuje
autor. Zobaczymy więc jak wyglądała kopalnia

Ma 134 lata, ale mimo swojego wieku – ocala od
zapomnienia. Mogła się nazywać „otwartka”, „pisanka”,
albo „liścik”, ale podobno dzięki Sienkiewiczowi mówimy
o niej po prostu... pocztówka.  Dla jednych jest zwykłym
kawałkiem kartonu, dla innych – cenną pamiątką. Tym
„innym” jest Marek Gruszczyk, który dzięki swojej pasji
zatrzymuje w pamięci obrazy przeszłości...

Otwartki z Rybnika

„Hoym”, nieistniejący już dom rabina gminy
żydowskiej przy ul. Miejskiej i drewniany kośció-
łek św. Anny, który spłonął w 1942 roku w Ra-
dziejowie. Zajrzymy na targ z okresu okupacji, do
restauracji „Parkowa” i hotelu „Śląski Dwór”
u zbiegu ulic Raciborskiej i Hallera. Odszukamy
sklep z konfekcją należący do Willego Rahmerai
budynek mieszczący się przy ul. Raciborskiej, w
którym kiedyś znajdowała się piekarnia. Dowie-
my się jak bardzo na przestrzeni lat zmieniały się
budynek poczty, sąd powiatowy czy kościół św.
Antoniego. — Wyjątkową wartość mają dla mnie
dwie pocztówki. Jedna przedstawia Ratusz od za-
plecza, a nie jak przystało na reprezentacyjną bu-
dowlę, od frontu. Na drugiej zaś znajduje się Rynek
z początków XX wieku z zegarem, fontanną, fi-
gurką Nepomucena oraz Ratuszem, w którym o
czym niewiele osób wie, kiedyś mieściły się sklepy
— mówi kolekcjoner. Za sprawą książki
M. Gruszczyka poznamy też pierwszego probosz-
cza Niedobczyc i istniejącą od 1875 r. w Popielowie

Wygląd Rynku w pierwszych latach XX wieku. W Ratuszu znajdowały się wówczas sklepy.

Nietypowe ujęcie Ratusza... od zaplecza.

Pozdrowienia z Orzepowic...

Pocztówki pochodzą z książki Marka
Gruszczyka „Zatrzymane w pamięci.
Dawny powiat rybnicki na pocztówce”,
którą można kupić w księgarniach.

c.d. na stronie 39.
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Połączyła ich pasjaPołączyła ich pasjaPołączyła ich pasjaPołączyła ich pasjaPołączyła ich pasja
Pani Teresa: — Jeżdżę po wystawach i róż-

nych ogrodach i kupuję nowe odmiany roślin.

Kiedy nie mieszczą się w moim ogródku, wysa-
dzam część poza domem, by ozdabiały miejsca,
o które nikt nie dba. Kiedy mam złe dni wycho-
dzę do ogródka i od razu poprawia mi się na-
strój. Hodujemy też bambusy, które mąż oczysz-
cza i zimą w garażu robi z nich różne rzeczy. Tak
powstał parasol obok oczka wodnego i fontanny.
Zwykle przez zimę myślimy co nowego zrobić na
wiosnę i lato.

Pan Alfred: — Moje pierwsze plany dotyczą-
ce ogrodu związane były z wybudowaniem w nim
groty z Lourdes, do której prowadziłaby droga usła-
na kwiatami. I tak ogródek się rozrastał. Po wizy-
cie w Lourdes dobudowałem z drugiej strony mo-
jej groty niszę z figurką Matki Boskiej, a potem
zamek. Zawsze myślę, że to zamek na szklanej
górze, jednak to posiadłość tych krasnoludków,
które strzegą i pracują wokół zamku. Do głównej
wieży doprowadziłem wodę, która spada kaskadą
do oczka. Jej szum przypomina górski potok.

Pan Hubert: — To tak jakbym chodził do ro-
boty na pół etatu. Jak cztery godziny „odbębnia”

w ogrodzie, to wtedy dopiero czuja się dobrze.
Pani Dorota: — Przeprowadziłam się z Gli-

wic do Rybnika, bo to piękne, ukwiecone i za-
dbane miasto. Całe życie mieszkałam w bloku

i moim jedynym ogrodem był... balkon na
9 piętrze. Teraz to się zmieniło i choć mój
ogród nie jest duży i ma dopiero ponad
2 lata, to stał się już miejscem dla całej ro-
dziny. Naszą pasję przejęły też dzieci.

Panowie Hubert i Gerard: — Stara-
my się, aby wokół bloku zawsze było jak naj-
ładniej, ale dużym minusem jest to, że człowiek
się stara, a inni dewastują. Są za małe kary.

Pani Amalia: — Nasz ogród urządza-
my od ponad 15 lat. Powolutku to szło, ale
dziś można już z przyjemnością na niego po-
patrzeć. Najpiękniej jest wiosną, kiedy
w ogrodzie zaczynają kwitnąć krzewy aza-
lii. Wzorowaliśmy się na czasopiśmie „Mój
piękny ogród”, który polecam wszystkim

miłośnikom ogrodów. Można tam znaleźć wiele
ciekawych rozwiązań i pomysłów. Sporo się stam-
tąd nauczyliśmy, z wielu porad skorzystaliśmy.
W ubiegłym roku w ramach konkursu ogłoszo-
nego na łamach tego pisma pt. „A nam szkoda
lata” pokazano zdjęcia naszego ogrodu. W kon-
kursie „O ładniejszy Rybnik” biorę udział po raz
pierwszy i miło mi, że zostaliśmy nagrodzeni.

Teresa i Jerzy Frycz z Zebrzydowic, Alfred
Frelich z Radziejowa, Krystyna i Hubert Kawa-
łowie z Kamienia, Dorota i Janusz Jasłowscy
z Ochojca, Hubert Kremzer i Gerard Miketa
z Nowin oraz Amalia i Herbert Kałużowie z Li-
goty–Ligockiej Kuźni to tylko niektórzy wyróż-
nieni w 14 edycji konkursu prezydenta mia-
sta „O ładniejszy Rybnik”.

Połączyły ich nagrodyPołączyły ich nagrodyPołączyły ich nagrodyPołączyły ich nagrodyPołączyły ich nagrody
— Celem konkursu było zachęcenie mieszkań-

ców do upiększania i dbania o otoczenie, w któ-
rym przebywają. To wygląd prywatnych ogród-
ków, budynków użyteczności publicznej i osiedli
składa się na wizerunek naszego miasta. Cel ten
po tylu latach organizacji konkursu na pewno
został osiągnięty — mówiła naczelnik Wydziału
Ekologii UM Irena Kułach podczas uroczyste-
go ogłoszenia wyników. W tym roku jurorzy Ja-
dwiga Kutkowska i Hanna Wieczorek oraz
radni Jan Mura i Henryk Ryszka obejrzeli
21 przydomowych ogrodów i uznali, że najład-
niejszy jest własnością Amalii i Herberta Ka-
łużów z Ligoty–Ligockiej Kuźni. To nie jedyne
laury, jakie w tym roku przypadły mieszkańcom
tej dzielnicy, przypomnijmy: zwyciężali w koro-
wodzie dzielnic, wykonali najpiękniejszy wianek
świętojański i wygrywali w regatach.  II miejsce
zajął ogród Teresy i Jerzego Fryczów, a III
Krystyny i Huberta Kawałów z Kamienia.
W tej kategorii komisja przyznała też 11 wyróżnień
i dwie nagrody książkowe. Jurorzy wybrali też naj-
lepiej urządzone i utrzymane tereny wokół budyn-
ków mieszkalnych wielorodzinnych, a na taki tytuł
zasłużyła Wspólnota Mieszkaniowa Nierucho-
mości przy ul. Kilińskiego 36 a, b, c i e.

„O ładniejszy Rybnik”

Trawnikowe „dywany”, fantazyjne strzyżenia i aranżacje zieleni, miniaturowe
elementy architektury, urokliwe ścieżki oraz osiedlowe kompozycje są efektem
zamiłowań mieszkańców miasta do swoich nie tylko przydomowych ogródków.
Zamiłowania doceniono i nagrodzono.

Zielono im...

b b b b b Pani Amalia z mężem Herbertem w swoim ogrodzie.

,,,,, Amalia Kałuża odbiera z rąk Adama Fudalego na-
grodę za I miejsce w konkursie.

Zdobywczyni drugiego miejsca Teresa Frycz wiele czasu spę-
dza w swoim ogrodzie. Zdjęcia: s, M.T. i arch. Wydz. Ekologii

c.d. na stronie 41.
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Jak magnes przyciąga... Klub Seniora, który powstał w 2000 r. z inicja-
tywy Romana Kusienickiego oraz Mariana Bywalca, ówczesnego prze-
wodniczącego Rady Dzielnicy Maroko–Nowiny. Klub działa do dziś, i mimo
że początki były skromne, z jego dobrodziejstw korzysta obecnie spora gru-
pa osób. Najczęściej przychodzą panie, choć w gronie 81 członków Klubu
są też panowie. Spotkają się w każdą środę przy kawie i ciastku, rozmawiają
i... przyjmują gości. W spotkaniu zorganizowanym 6 października uczestni-
czyli policjanci Roman Harbaczewski i Piotr Kurzyński, którzy rozma-
wiali z seniorami na temat bezpieczeństwa w dzielnicy. Dyskutowano m.in.
o zagrożeniach, budowaniu zaufania do policji, niewystarczającej ilości pa-
troli oraz konieczności współpracy z mieszkańcami, stąd pomysł, by takie
spotkania odbywały się cyklicznie. Jednak nie tylko stróże prawa odwie-
dzają seniorów z Nowin. Na spotkania zapraszani są lekarze i bioenergote-
rapeuci, organizowane są okolicznościowe imprezy z okazji Dnia Matki,
Kobiet, Dnia Babci i Dziadka. Seniorzy leją wosk w andrzejki, w okresie
świąteczno–noworocznym łamią się opłatkiem i śpiewają kolędy, a kiedy
aura pozwala, spotykają się na biesiadach przy ognisku. Równie chętnie
jeżdżą na wycieczki. Byli już m.in. w Czechach, Wiśle, Wrocławiu i Ojco-
wie, a wybierają się jeszcze do Głogówka, Paczkowa i Nysy. Przejazd auto-
karem opłaca Rada Dzielnicy Maroko – Nowiny, która patronuje klubo-
wi. Przewodniczący zarządu RD Lech Kuźniak: — To ważne, by starsi lu-
dzie mieli się gdzie spotkać. Takie kluby powinny działać w każdej dzielni-
cy. Potwierdza to nie tylko frekwencja, ale panująca tutaj rodzinna at-
mosfera. Seniorzy śpiewają, pamiętają o urodzinowych solenizantach
i plotkują o tym, co dzieje się w ich dzielnicy. Już niebawem czeka ich
kolejna atrakcja – gimnastyka dla osób starszych, która będzie się odby-
wać w Bushido. — Jest ogromna potrzeba prowadzenia takiej działalności
— mówi Jadwiga Lenort. — Seniorzy żyją tymi spotkaniami i bardzo je
cenią, do tego stopnia, że nie zgodzili się na letnią przerwę wakacyjną.

W imprezie uczestniczyli małżonkowie świętujący jubileusze 45- i 50-lecia
wspólnego życia. W radosnej atmosferze, przy smacznym obiedzie rozmawiano

ze znajomymi, wspominano dawne czasy, a także bawiono się przy dźwię-
kach muzyki. Seniorzy oklaskiwali również występ dzieci z SP nr 16, a w
spotkaniu wzięli też udział księża Bronisław Matysek z Ligockiej Kuźni i
Józef Zuber z Boguszowic. — Tegoroczne spotkanie można zaliczyć do uda-
nych, a uśmiechy na twarzach naszych gości są dla nas najmilszym podzięko-
waniem — mówią przedstawiciele Rady Dzielnicy Gotartowice.

Jubileuszowo w GotartowicachJubileuszowo w GotartowicachJubileuszowo w GotartowicachJubileuszowo w GotartowicachJubileuszowo w Gotartowicach

Małżonkowie świętujący 50–lecie...  ...i 45–lecie wspólnego pożycia.                                                 Zdj.: arch RD

28 września w gotartowickiej OSP odbyło się tradycyjne
spotkanie najstarszych mieszkańców tej dzielnicy.

Wesołe jest życie... senioraWesołe jest życie... senioraWesołe jest życie... senioraWesołe jest życie... senioraWesołe jest życie... seniora
— Nie możemy się już doczekać kolejnego spotkania. — W domu

byśmy się zanudziły — Przychodzimy tu od początku, co środę. —
To bardzo potrzebne — mówią zgodnie Henryka Kobus, Aniela
Piorun, Klara Rojek i Eugenia Więcek. Co takiego sprawia
seniorkom z Maroka–Nowin tyle radości?

Członkowie klubu zjeździli już szmat kraju...              Zdjęcia: s i arch. Klub Seniora.

Podczas środowych spotkań w Klubie Seniora jest czas na rozmowy, ale i na wspól-
ny śpiew...

c.d. na stronie 41.
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 czy miasto nie dysponuje innym, bardziej odpo-
wiadającym aktywności seniorów lokalem... Tego
prezydent nie obiecał, dał natomiast nadzieję

na kontakt z podobną organizacją w greckiej La-
rissie, gdzie istnieje możliwość skorzystania po se-
zonie z bazy wypoczynkowej na zasadzie wymia-
ny dla różnych organizacji społecznych z obu
miast. Gratulując działalności, życzył konsekwen-
cji w realizacji pomysłów. Następnym, być może,
będzie nauka greki...

Poseł B. Piecha podzielił się refleksją na te-
mat konieczności krytycznego stosunku do zale-
wającej nas fali informacji i różnicy, w tym kon-
tekście, między wiedzą a mądrością. Ta ostatnia

I chociaż słowa te wywołały ogólną wesołość –
coś w tym jest! Studenci w sile wieku wypełnili
w całości aulę Uniwersytetu Śląskiego w Zespole
Szkół Wyższych, tak jak wypełniają na co dzień
swoje pomieszczenia przy ul. Sobieskiego. Korzy-
stając z obecności prezydenta Adama Fudalego,
przewodnicząca Danuta Mrozek sondowała,

4.11., czwartek, godz. 11.00 –
„Asertywność – sposób wyrażania
siebie – U. Motykowa;

4.11., czwartek, godz.12.30 – „Historia muzyki
w odcinkach” – Bolesław Motyka;
8.11.,poniedziałek, godz.10.00 – Dyżur praw-
niczy – Sz. Balicki;
11.11., czwartek, godz. 10.00 – Złożenie kwia-
tów – udział w uroczystościach ogólnomiejskich;
18.11., czwartek, godz. 11.00 – „Spór wokół
Miłosza” – Alicja Godlewska;
22.11., poniedziałek, godz. 10.00 – Dyżur praw-
niczy – mec. Grzybczyk;
24.11.,  środa, godz. 13.00 – „Choroby nerek” –
doc. dr Marian Kuczera;
25.11., czwartek, godz. 11.00 – „Refleksje na
temat zagrożeń wynikających z energetyki jądro-
wej” – prof. Joachim Kozioł;
29.11., poniedziałek, godz.13.30 – Spotkanie
solenizanckie.

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

przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654przy ul. Sobieskiego 15, tel. 42 23 654

Program zajęć na listopad

Uniwersytet III Wieku – rok trzeci...

... tak rozpoczął swoje wystąpienie
w czasie inauguracji kolejnego roku
działalności Klubu Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Rybniku jeden z wielu
zaproszonych gości poseł Bolesław
Piecha.

Droga
młodzieży...

c.d. na stronie 38.

Studenci roku...

Podziękowania prezes Danuty Mrozek dla Arkadiusza
Kapiasa.

Alicja Godlewska przedstawiła twórczość Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego.

to przywilej ludzi dojrzałych, doceniających wagę
własnych korzeni – tradycji i historii. Dr Helena
Hrapkiewicz, pełnomocnik rektora Uniwersyte-
tu Śląskiego ds. Uniwersytetu III Wieku, uczelni
sprawującej patronat nad klubem, mówiła o pro-
blemach związanych z faktem starzenia się społe-
czeństwa, dyskryminacji ze względu na wiek i pró-
bach jej eliminacji poprzez zmianę mentalności
młodszego pokolenia. — To, co starszym ludziom
jest potrzebne najbardziej – to aktywność. I to wła-
śnie znajdują na zajęciach Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Im więcej zajęć – tym mniej wizyt u leka-
rza... Życzę zatem, również w imieniu rektora UŚl.,
radości z aktywności...

W nowy rok akademicki członkowie klubu
wchodzą pełni optymizmu. — Opatrzność nam
sprzyja, istniejemy i wciąż się rozwijamy – powie-
działa Danuta Mrozek. — Działalność rozpoczął
„wydział techniczny”, w razie zainteresowania uru-
chomimy lektorat z języka rosyjskiego, pomysłów
nam nie brakuje... Szczególne podziękowania
D. Mrozek przekazała Arkadiuszowi Kapiaso-
wi, który nie tylko prowadził lektorat z j. niemiec-
kiego, ale wraz z żoną był zaangażowany w przy-
gotowanie siedziby i organizację zajęć.

Wykład inauguracyjny o tragizmie i heroizmie
Powstania Warszawskiego wygłosił młody histo-
ryk dr Miłosz Skrzypek, przykuwając uwagę
wszystkich obecnych. Interesująco przedstawione

Aula Uniwersytetu Śl. była wypełniona do ostatniego miejsca.
Zdj.: r
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Chłopcy, a właściwie młodzi mężczyźni, z po-
mocą i pod okiem wolontariuszki Mirelli Kar-
wot mają w ciągu trzech tygodni pokosztować sa-
modzielnego życia, z dala od rodziny i mamy
„...która wszystko dawała pod nos”. Możliwość po-
zyskania (na razie do końca roku) rotacyjnych, tre-
ningowych mieszkań dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie, dał program pomocowy Urzędu
Wojewódzkiego, dzięki któremu prowadzące ryb-
nickie Warsztaty koło Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym, któremu
prezesuje Jan Motyka, pozyskało środki na opła-
cenie czynszu i mediów. Kierownictwo Warszta-
tów i ich uczestnicy z pomocą rodziców – człon-
ków stowarzyszenia – oraz życzliwych ludzi miesz-
kanie wyremontowało i wyposażyło: są meble, lo-
dówka, naczynia, firanki, dywan, obrazki na ścia-
nach, sprzęt grający i TV. Maciek i Paweł śpią w
jednym pokoju, ich opiekunka obok w drugim.
Choć dotąd nigdy nie zostawali dłużej sami, teraz
rano muszą pamiętać o zamknięciu drzwi na klucz,
wcześniej o wyłączeniu światła i gazu. Po drodze
z zajęć w WTZ trzeba zrobić zakupy, potem ugo-
tować obiad, zaplanować zajęcia na dzień następ-
ny. Muszą się nauczyć, gdzie płacić czynsz, zała-
twić odczyt wody i wiele innych, codziennych
spraw, które nawet nam, zdrowym, dają nieźle w
kość. By mogli tu zamieszkać potrzebna jest zgo-
da rodziców, którzy oczywiście wspomagają chłop-
ców „na swoim”. Starają się jednak ograni-
czyć do roli gości, by dać im szansę na trochę
samodzielności.

Paweł i Maciek chętnie godzą się na poka-
zanie swojego królestwa, choć nie są pewni
w jakim stanie zostawili rano mieszkanie. Po
wejściu w mig sprzątają pościel, potem pro-
ponują: kawa czy herbata? Na kuchence dwa
garnki z przygotowanymi wieczorem łazan-
kami z kapustą. Powinny być w lodówce, ale
ile można się nauczyć w ciągu kilku dni? Na-
wet wytrawnej gospodyni zdarzy się o czymś
zapomnieć...

Kierownik WTZ w Niedobczycach Rafał
Wajner cieszy się, że projekt udało się wpro-
wadzić w życie, ale żałuje, że tylko do końca
roku. — Wnioski można było składać dopie-
ro w kwietniu, sporo czasu zajęło nam urzą-
dzanie mieszkania — mówi. — W przyszłym
roku wystąpimy o środki na ten cel ponownie,
bo przystosowywanie naszych podopiecznych
do życia w normalnym społeczeństwie jest dla
nas sprawa priorytetową. A dodać trzeba,
że lokal przy ul. Kawalca nie jest jedynym

mieszkaniem treningo-
wym WTZ. W drugim,
na osiedlu Kilińskiego,
mieszkają dwie dziew-
czyny – uczestniczki
Warsztatów przy ul. Ko-
ściuszki. —  W Rybniku,
dzięki wspieranej przez
miasto sieci placówek
edukacyjno–opiekuń-
czych, ich aktywności i
wychodzeniu na zewnątrz, osoby niepełnosprawne,
w tym intelektualnie, zyskały akceptacje społeczną
— mówi R. Wajner. — Teraz trzeba ludzi przeko-
nać, że przy odpowiednim wsparciu, każda z tych
osób może znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.
I może być użyteczna... Dobry przykład dał Urząd
Miasta przyjmując na praktykę Hanię z WTZ,
która dobrze sobie radzi z rozdziałem korespon-
dencji między wydziałami, segregacją ofert spły-
wających do Urzędu Miasta, przygotowaniem od
strony gospodarczej spotkań w UM, pomaga też
przy inwentaryzacji. Jeśli dostosować zajęcie oso-
by niepełnosprawnej intelektualnie do jej pozio-
mu i umiejętności, potrafi ona zadziwić odpowie-
dzialnością za wykonywaną pracę oraz lojalnością
w stosunku do pracodawcy. Warsztatowicze od
dłuższego już czasu odbywają praktyki w spół-
ce „Silesia”, a kierownictwo WTZ chciałoby

W proteście przeciwko ograniczaniu przez państwo finansów na działaność WTZ wzięli
udział niepełnosprawni, ich opiekunowie oraz kierownictwo warsztatów.         Zdj.: B.A.

Paweł i Maciek w jednym stali domu..., a właściwie
mieszkaniu. Dwupokojowe mieszkanie znajduje się na
parterze komunalnego bloku przy ul. Kawalca. A Maciek
i Paweł, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Niedobczycach, trenują w nim... życie.

Trenowanie życia...Trenowanie życia...Trenowanie życia...Trenowanie życia...Trenowanie życia...

Paweł i Maciek w jednym stali mieszkaniu...                                                                                                        Zdj.: r

zainteresować tym tematem np. restaurację
„McDonald’s” i supermarket „Real”, gdyż sieci
te na Zachodzie od dawna wspierają w podobnej
formie osoby niepełnosprawne.

Trudno przecenić rolę Warsztatów Terapii
Zajęciowej w prowadzeniu wszechstronnej reha-
bilitacji społecznej osób upośledzonych. Dlatego
wiadomość o planach ograniczenia przez państwo
środków finansowych na ich prowadzenie musia-
ła wzbudzić niepokój w wielu środowiskach. Jej
przejawem były liczne uliczne protesty, również
w Rybniku, gdzie działają i robią „dobrą robotę”
dwie placówki. Warsztatowicze i ich opiekunowie
wręczyli petycje w tej sprawie naszym parlemen-
tarzystom, którzy obiecali protest wspomóc swo-
im autorytetem.

(r)



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

Za koszykarzami MKKS Rybnik 4 kolejki
a koszykarkami RMKS Rybnik 8 kolejek zmagań
w drugoliwych rozgrywkach.

Rybniccy koszykarze są jak na razie, zespołem niepokonanym we
własnej hali. Beniaminek pokonał kolejno ekipy z Sosnowca, Lublina
oraz Kielc, ale nie zasmakował jeszcze zwycięstwa na boisku przeciw-
nika. W swoim jedynym dotąd pojedynku wyjazdowym w Katowicach
przegrali z tamtejszym zespołem 67:81. 30 października rybniczanie
wyjadą  do Czeladzi na mecz z niepokonanym dotychczas zespołem
MCKS–u.

•••

Natomiast koszykarki w ekspresowym tempie
rozgrywają kolejne kolejki ligowych zmagań.

Młody rybnicki zespół na ośmiu rozegranych spotkaniach odniósł
dotąd dwa zwycięstwa. We własnej hali rybniczanki pokonały UKS
Krynicę 82:46 a dzień później pokonały w Krakowie tamtejszy Borek.

Drugi raz z rzędu Puchar Przechodni
w klasyfikacji generalnej Klubowego
Pucharu Śląska w Biegach na Orientację
w 2004 roku w kategorii klubowej trafił
do Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Reflex”, działającego od 4 lat  przy
Gimnazjum nr 2 w Rybniku.

W ciągu roku rozgrywa się na terenie Śląska 7
imprez punktowanych do klasyfikacji generalnej,
a ostatnie zawody rozegrane zostały w Tychach.
Rybniczanie uplasowali się w czołówce. Jeżeli i w
przyszłym roku „Reflex” zwycięży w tych zawodach,
Puchar przejdzie na własność klubu.

Aktualnie w sekcji biegów na orientację trenuję
ponad 40 zawodników od 10 do 18 lat. W Gimna-
zjum nr 2 prowadzone są także marsze na orienta-
cję – forma bardziej turystyczna. Poza rywalizacją
klubową gimnazjaliści uczestniczą także w impre-
zach międzyszkolnych, gdzie nie mają sobie równych
na Śląsku, jak i w kraju. Jedynym zmartwieniem
opiekunów jest brak wsparcie finansowego ze stro-
ny miasta. Całość kosztów udziału w zawodach czy
obozach pokrywają rodzice, a przy 14 imprezach w
ciągu roku (w tym kilka dwudniowych i zagranicz-
nych) to dla niektórych zbyt duże wyzwanie.

Na Zalewie Rybnickim odbyły się już ostatnie w tym sezonie regaty o Puchar Rybnika. Wy-
startowało w nich 163 zawodników reprezentujących 33 kluby z Białorusi, Czech, Słowacji oraz Wę-
gier i Polski. Po trzydniowych zmaganiach przy kapryśnej pogodzie, w niedzielne popołudnie nagro-
dzono najlepszych zawodników w  poszczególnych klasach. Spośród zawodników Energetyka Rybnik
najlepszy występ zanotowali: Mateusz Kozłowski i Filip Piecha – 1 miejsce w klasie Cadet, Agata
Piecha – 7 miejsce w klasie Europa, Tomasz Duda – 5 miejsce w klasie Laser Radial, Jan Dydak – 12
miejsce w klasie Laser 4,7, Wiktor Kobryń – 1 miejsce, a  Jakub Bajor – 2 miejsce w klasie Optymist,
Mateusz Giemza – 6 miejsce w klasie Optymist.

Choć sala do coraz bardziej po-
pularnej w naszym kraju gry w squ-
asha w studiu Se–Bi w Rybniku po-
wstała w 2000 roku, a pierwszy tur-
niej rozegrano rok później, dopie-
ro w tym roku rozpoczęły się regu-
larne rozgrywki ligowe, w których
uczestniczyło 13 zawodników. Zwy-
cięzcą zakończonej I edycji ligi zo-
stał Wojciech Niedziałkowski,
drugi był Andrzej Kozioł, a trzeci
Marcin Krasucki.

Od niedawna ruszyła druga edy-
cja, tym razem zawodnicy podzieli
zostali na 1 i 2 ligę, która ma cha-
rakter otwarty. Nowy zawodnik roz-
poczyna grę od 2 ligi. Więcej infor-
macji można uzyskać pod nr. tel. 42
49 311 lub na stronie www.sebi.re-
publika.pl

Do trzech razy sztukaDo trzech razy sztukaDo trzech razy sztukaDo trzech razy sztukaDo trzech razy sztuka

Uczestnicy zawodów w Tychach.

O Puchar RybnikaO Puchar RybnikaO Puchar RybnikaO Puchar RybnikaO Puchar Rybnika

Z drugoligowch parkietówZ drugoligowch parkietówZ drugoligowch parkietówZ drugoligowch parkietówZ drugoligowch parkietów

Akcja meczu MKKS Rybnik – Lafarge Kielce.

Liga squashaLiga squashaLiga squashaLiga squashaLiga squasha

Fragment meczu w squasha.
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Uczniowie poszczególnych szkół prezentowali swój kraj oraz placówkę, a na-
stępnie w hali sportowej uczestniczyli w „Grach na granicach”, czyli różnych kon-
kurencjach sprawnościowo–ruchowych na wesoło. Po przeprowadzeniu wszyst-
kich ośmiu konkurencji okazało się, że ZSE–U jest najlepszy i wyprzedził szkołę

z Bohumina i Czadca. Rozegra-
no też turniej piłki siatkowej dru-
żyn mieszanych i ponownie re-
prezentanci rybnickiego „Ekono-
mika” w składzie: nauczyciele
Barbara Niecisz i Wojciech
Wilkoń oraz uczniowie Monika
Baronowska, Magdalena
Brzoza, Dawid Gaszka, Karo-
lina Kotyrba, Grzegorz Kozie-
lec, Dariusz Laska, Monika
Mordzioł i Łukasz Śliwiński,
okazali się bezkonkurencyjni.
W czasie pobytu w Czechach był
też czas na zwiedzanie Bohumi-

Istniejący od 2000 roku, może poszczycić się wieloma osiągnięcia-
mi. Zawodnik Wojciech Sworowski był kilkakrotnym finalistą za-
wodów rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, jest
aktualnym Mistrzem Śląska młodzików i członkiem Kadry Wojewódz-
kiej młodzików. Każdego roku młodzież zrzeszona w klubie dosko-
nali swoje umiejętności sportowe na obozach szermierczych w ra-
mach programu „Sportowe Wakacje”, których współorganizatorem
jest MENiS. Klub dotychczas zorganizował dwa turnieje rangi woje-
wódzkiej. W przyszłym roku szkolnym planowane jest utworzenie
klasy sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5 rocznika 1995 o profilu
szermierczym. Zajęcia szermiercze UKS Rapier odbywają się w
poniedziałki o godz. 16.00–18.15, piątki 16.00–18.15. Trwa na-
bór, wszystkie chętne dzieci szkół podstawowych serdecznie za-
praszamy.
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Na Zalewie Rybnickim odbyły się
I regaty żeglarskie nauczycieli o Puchar
Prezydenta, których organizatorem była
Międzyzakładowa Komisja NSZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty.

Pomimo słabego wiatru, udało się rozegrać
4 wyścigi. Zwycięzcami regat została załoga Ze-
społu Szkół Ponadpodstawowych nr 3, na dru-
gim miejscu uplasowali się przedstawiciele Ze-
społu Szkół Technicznych, a na trzecim Ryb-
nickie Centrum Edukacji Zawodowej. Kolej-
ne miejsca zajęli: Gimnazjum nr 2 oraz Wydział
Edukacji Urzędu Miasta w Rybniku. Jak mówią
organizatorzy, był to początek cyklicznych regat,
które na dobre rozpoczną się wiosną przyszłego
roku. Ahoj, żeglarze.

Zdj.: Tomasz Pol

Nabór młodych szermierzyNabór młodych szermierzyNabór młodych szermierzyNabór młodych szermierzyNabór młodych szermierzy
W Szkole Podstawowej Nr 5, im. Mikołaja Kopernika,

odbył się pokaz szermierczy Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Rapier”.

Uczestnicy I regat nauczycieli.

Regaty nauczycieliRegaty nauczycieliRegaty nauczycieliRegaty nauczycieliRegaty nauczycieli

na i skansenu Landek, prezentującego historię górnictwa węgla ka-
miennego z okolic Ostrawy. Młodzi ludzie poświęcili też czas na
naukę tańców narodowych. Uczniowie ZSE–U zaprezentowali kra-
kowiaka i poloneza i bawili się wspólnie na dyskotece integracyjnej.
To nie pierwsze kontakty rybniczan ze szkołami w Czechach i Sło-
wacji. Przypomnijmy: uczniowie uczestniczyli też m.in. w... między-
narodowym konkursie wielkanocnym.

Gry na granicachGry na granicachGry na granicachGry na granicachGry na granicach
12 i 13 października w czeskim Bohuminie odbyła się kolejna

impreza zorganizowana przez trzy partnerskie szkoły – Zespół
Szkół Ekonomiczno–Usługowych z Rybnika oraz placówki
z Czadcy na Słowacji i z Bohumina. Tym razem celem spotkania
były gry i zabawy sportowe, ale nie tylko.

W sportowej rywalizacji w Bohuminie najlepszymi okazali się zawodnicy
ZSE–U.                                                                           Zdj.: arch. ZSE–U.
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Dwukołowe wieściDwukołowe wieściDwukołowe wieściDwukołowe wieściDwukołowe wieści

W ramach programu „Sport łączy
ludzi” w Gimnazjum nr 7 odbył się mecz
siatkówki pomiędzy młodzieżą Osiedla
Boguszowice Południe, Osiedla Północ,
a reprezentantami Komisariatu Policji
w Rybniku–Boguszowicach.

Organizatorzy Stowarzyszenie „Aktywna
dzielnica”, Komisariat Policji w Rybniku –
Boguszowicach i Gimnazjum nr 7 zgodnie
twierdzą, że zwycięzcami są wszyscy, a przede
wszystkim młodzi ludzie, którzy zdecydowali się
wziąć udział w rywalizacji z ... policjantami. Naj-
lepszymi siatkarzami okazali się mundurowi, dru-
gie miejsce zajęli młodzi ludzie z Osiedla Połu-
dnie, a trzecie z Północy. Zmaganiom na parkie-
cie przyglądali się m.in. komendant rybnickiej
policji Zbigniew Głowacki oraz przedstawiciele
rad dzielnic – Jan Mura i Jan Kruk. Wszystkie
drużyny biorące udział w rozgrywkach otrzymały
podziękowania za uczestnictwo i piłki siatkowe, a
dla zmęczonych sportowymi zmaganiami przygo-
towano ... grochówkę. Zarówno Stowarzyszenie,
jak i policjanci mają nadzieję, że mecz był począt-
kiem cyklicznych spotkań sportowych wszystkich
drużyn.

(S)

Na terenie kąpieliska „Ruda”
w Rybniku odbyły się rejonowe sztafetowe
biegi przełajowe dziewcząt i chłopców
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. W zawodach
startowali uczniowie szkół z Rybnika i Żor.

Wśród szkół podstawowych w kategorii dziew-
cząt zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 5 Ryb-
nik, a wśród chłopców Szkoła Podstawowa nr 3
z Żor, przed SP nr 5 Rybnik i SP nr 18 Rybnik.

W kategorii gimnazjów dziewczęta z Gimna-
zjum nr 7 i Gimnazjum nr 1 z Rybnika zajęły 2 i
3 m., podobnie wśród chłopców – drugie miejsce
zdobyli zawodnicy Gimnazjum nr 1, a trzecie z

20 września rozpoczęły się rozgrywki szóstej edycji Amatorskiej Ligi Piłki
Siatkowej Rybnik 2004/2005 pod patronatem Towarzystwa Sportowego Volley
Rybnik. W winiarni René w obecności licznie zgromadzonych widzów, Rada Ligi dokonała
uroczystego losowania grup eliminacyjnych. Podobnie jak w ubiegłym roku, w rozgrywkach wezmą
udział 23 zespoły podzielone na 6 grup eliminacyjnych. Ilość drużyn nie zmieniła się, choć
z rywalizacji wycofało się kilka ekip, bo w ich miejsce zgłosiły się nowe drużyny. Ponadto kilka
drużyn zmieniło swoje nazwy. Po grach eliminacyjnych zespoły zostaną podzielone na I i II ligę
(początek rozgrywek ligowych 8 listopada), a końcem rozgrywek będzie turniej finałowy, w którym
wystąpią wszystkie zespoły. Po czterech rozegranych kolejkach eliminacji w poszczególnych
grupach prowadzą: Domel Rybnik, Fox Pszów, Nieruchomości Partner–Mors, Disco Żądło
Rybnik, Dwójka Świerklany i Budowlanka Rybnik.

Na torze mini-żużla w Rybniku–Chwałowicach rozegrano
drużynowe zawody o puchar firmy Famous.

W zawodach, oprócz rybniczan, wzięły udział drużyny z Wawrowa, Gdańska
oraz Częstochowy. Ostatecznie, po ciekawych zawodach najlepszym zespołem
okazała się drużyna USKS „Speedway” Częstochowa, drugie miejsce zajęła
drużyna MKMŻ „Rybki” Rybnik w składzie: Mateusz Magiera, Mateusz
Chochliński, Łukasz Piecha, Kamil Cieślar.

Na pełnowymiarowym już rybnickim torze żużlowym odbył się natomiast
dwudniowy turniej zaplecza kadry Polski juniorów. Najpierw rozegrano tur-
niej indywidualny (4 miejsce zajął w nim rybniczanin Wojciech Druchniak,
szósty był Artur Maciończyk, a 12 Adrian Śmieja). Dzień później poten-
cjalni następcy Tomasza Golloba ścigali się ze sobą w ramach czwórmeczu.
W turnieju tym najwięcej punktów uzbierał na swoim koncie Wojciech Druch-
niak.

•••
Na nowym rowerowym torze na Wiśniowcu rozegrano zawody  w tzw. cros-

sie. Na mającym 350 m długości torze i różnicy wzniesień wynoszącej 20 m
ścigało się 33 czołowych zawodników z Polski i Czech. Z rybnickich zawodni-
ków  startujących w tych zawodach Piotr Solarski zajął 5 miejsce, a Sławo-
mir Kostro – 7. Organizatorem zawodów była działająca od dwóch lat Gru-
pa Kolarska „Rybnik”.

Dwukołowe wieściDwukołowe wieściDwukołowe wieściDwukołowe wieściDwukołowe wieści

•••
Na torze w Rybnickiej Kuźni odbyły się finał Drużynowych Mistrzostw

Polski juniorów w Speedrowerze. W końcowej klasyfikacji turnieju na
4 miejscu uplasowali się zawodnicy RTS Agart Rybnik. Mistrzem Polski
zostali zawodnicy Mipo Ślesin, srebro wywalczyli speedrowerowcy z Ra-
wicza, a brąz zawodnicy z Częstochowy.

Gimnazjum nr 6 z Rybnika.
Wśród szkół ponadgimnazjalnych w katego-

rii dziewcząt zwyciężyło II LO Rybnik, przed
I LO Rybnik i ZSO – I LO Żory. Wśród chłop-
ców zwyciężyli uczniowie ZSP nr 2 z Żor, przed II
LO Rybnik i I LO Rybnik.

W imprezie wzięło udział ok. 350 uczniów,
a do finału wojewódzkiego, który odbędzie się
w Rudzie Śl., zakwalifikowały się szkoły, które
zajęły 1 miejsca w swoich kategoriach.

Składy zwycięskich rybnickich drużyn: Szkoła
Podstawowa nr 5: Alicja Felsztyńska, Izabela
Kasza, Aneta Grima, Patrycja Wróbel, San-
dra Wawoczny, Oktawia Pawuła. II LO: Ka-
tarzyna i Karolina Kozak, Joanna Czajkow-
ska, Aleksandra Kowalczyk, Izabela Krzysz-
toforska, Katarzyna Radzioch.

Szczyt Tuł w Beskidzie Śląskim był metą rajdu jesiennego zorganizowanego
przez oddział PTTK w Rybniku.

W góry wybrało się prawie 180 miłośników wędrówki, a sprzyjała im piękna, słoneczna pogoda.
Najwięcej drużyn wystawiły SP nr 13 z Chwałowic i SP ze Świerklan, które w nagrodę otrzymały
puchary ufundowane przez UM Rybnika i Starostwo Powiatowe w Rybniku. Najmłodszym uczest-
nikiem rajdu była 8 letnia Daria Smołka, a najstarszym 84 – latek Jerzy Biegesz. Z myślą o uczest-
nikach zorganizowano konkurs krajoznawczy, w którym najlepiej wypadli Iwona Żydek, Magda-
lena Stęchły i Tomasz Ciombetr. Dla zmęczonych górską wędrówką przygotowano też smaczną
fasolówkę. W kronice rybnickiego oddziału PTTK napisano, że jesienny rajd był niezwykle udany,
a za naszym pośrednictwem organizatorzy dziękują władzom miasta i powiatu za wsparcie.

Jesienią w góry!Jesienią w góry!Jesienią w góry!Jesienią w góry!Jesienią w góry!

Organizatorzy  jesiennego rajdu rybnickiego oddziału PTTK.                                               Zdj.: arch. organizatorów.

Mundurowi pod siatkąMundurowi pod siatkąMundurowi pod siatkąMundurowi pod siatkąMundurowi pod siatką
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Jak papież zaszkodził,
a cesarz pomógł Śląskowi...
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Pierwszy uniwersytet powstał w 1088 roku
w Bolonii (Włochy), a sława tej uczelni ściągała
do miasta najzdolniejszą młodzież i wybitnych na-
uczycieli z całej Europy. Królowie, biskupi, ksią-
żęta i władze miast szybko zorientowali się, że uni-
wersytet nie tylko daje miastu i krajowi sławę, ale
też wpływa na kondycję duchową, intelektualną
i gospodarczą mieszkańców. Dlatego nie może
dziwić, że wiele miast poszło w ślady Bolonii.
I tak zaczęły powstawać kolejne uniwersytety:
w Paryżu (ok. 1150 r.), w Oksfordzie (1167 r.),
w Padwie (1222 r.) i wiele innych. Do końca XV
wieku w Europie działało już ponad 80 uniwersy-
tetów.

Pierwszy uniwersytet w państwach słowiańskich
założono w Pradze w 1348 roku. Było to dla miesz-
kańców Śląska dużym udogodnieniem, gdyż nie
trzeba już było wędrować po naukę do dalekich
Włoch. Niedługo później Ślązacy otrzymali rów-
nież drugą uniwersytecką ofertę. W 1364 roku za
Kazimierza Wielkiego powstał w Krakowie pierw-
szy polski uniwersytet nazwany Akademią Kra-
kowską lub Kazimierzowską. Wprawdzie wraz ze
śmiercią króla Kazimierza uniwersytet podupadł,
jednak w 1400 roku został odnowiony staraniem
królewskiej pary – św. Jadwigi Andegawenki
i Władysława Jagiełły.

Dawni mieszkańcy Śląska od samego początku
obficie korzystali z dobrodziejstwa średniowiecznych

uniwersytetów. Potwierdza to informacja, że
w latach 1265–1295 w Bolonii uczyło się 11 śląskich
studentów. Przynajmniej dziesięciokrotnie więcej
śląskich studentów uczyło się w Pradze. Nie można
jednak precyzyjnie ustalić ich liczby, gdyż Ślązaków
wpisywano łącznie na listy  wraz ze studentami
z Polski (choć Śląsk był wówczas częścią Czech). Na-
tomiast całkowity rekord edukacyjny pobili Ślązacy
na XV–wiecznym Uniwersytecie Jagiellońskim w
Krakowie, gdzie studiowało około 2500 Ślązaków,
którzy stanowili ok. 14% wszystkich studentów.

Miał zatem dawny Śląsk bogate tradycje edu-
kacyjne i wielu wykształconych ludzi. Bo przecież
już w XIII wieku na Śląsku zaczęły powstawać
szkoły kolegiackie, klasztorne i miejskie, a nawet
parafialne, np.: we Wrocławiu, Raciborzu i Opo-
lu. Natomiast pod koniec XV wieku we Wrocła-
wiu działało już osiem bardzo dobrych szkół, jed-
nak mieszkańcy tego bogatego miasta marzyli
o utworzeniu śląskiego uniwersytetu. Na przeło-
mie XV i XVI wieku o papieskie pozwolenie na
utworzenie takiej uczelni zabiegali tamtejsi radni
i starosta. Udało im się też uzyskać poparcie kró-
la Czech i legata papieskiego. Niestety, papież Ju-
liusz II w 1507 roku ostatecznie nie wyraził zgody
na powstanie śląskiego uniwersytetu we Wrocła-
wiu. Uważa się, że powodem papieskiej odmowy
był protest króla Polski i Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie, obawiających się być może

Średniowieczna Europa wykształciła oryginalną i niezależną instytucję,
szkołę o najwyższej randze, służącą nauczaniu i prowadzeniu badań
naukowych. Ponieważ miała się ona zajmować całą dostępną wiedzą,
wszystkimi jej dziedzinami, dlatego nazwano ją uniwersytetem. W języku
łacińskim bowiem „universus” znaczy „cały”, „wszystek”.

konkurencji oraz utraty śląskich studentów.
Do pomysłu utworzenia Uniwersytetu Wro-

cławskiego powrócono dopiero po 200 latach,
w czasach, kiedy Śląsk należał do Austrii. Wów-
czas cesarz Leopold I Habsburg wyraził zgodę
i we Wrocławiu w 1702 roku powstał uniwersytet.
Niestety, były to już czasy postępującej germani-
zacji tego miasta i całego Dolnego Śląska. Tak
więc nadchodzące lata wspaniałych sukcesów wro-
cławskiego uniwersytetu, zwłaszcza na przełomie
XIX i XX wieku, będą czasami dominacji kultury
niemieckiej. Jakżeby inne mogły być losy Wrocła-
wia i Śląska, gdyby papież Juliusz w XVI wieku,
czyli 200 lat wcześniej, zezwolił na utworzenie
„polskiego” uniwersytetu we Wrocławiu? „Pol-
skiego”, gdyż w tych czasach ludność polska była
jeszcze na Dolnym Śląsku żywiołem dominującym.

Marek Szołtysek

Papież Juliusz II (1503-1513) był człowiekiem niezwy-
kłym: wykształcony teolog, wielki wojownik, mecenas
sztuki, zręczny dyplomata, ale Śląskowi się nie przysłu-
żył. To on w 1507 roku nie udzielił zgody na powstanie
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Współczesny widok gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego.

Cesarz austriacki Leopold I Habsburg (1658–1705)
znany jest w Polsce głównie jako ten, który najpierw
prosił króla Jana III Sobieskiego (1674–1796) o po-
moc w odsieczy Wiednia (1683), a następnie, po wygra-
nej, zasługi polskiego króla starał się umniejszyć. Ce-
sarz ten znacznie lepiej jest wspominany na Śląsku – to
on w 1702 roku zezwolił na utworzenie Uniwersytetu
Wrocławskiego.
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Kontynuujemy nasz cykl, prezentujący stare zdjęcia przedstawiające losy Ryb-
nika i rybniczan na przestrzeni ostatnich 150 lat. Każda publikowana fotografia
otrzyma swój numer. Ułatwi to dyskusję z Czytelnikami na temat przedstawio-
nych na zdjęciu wydarzeń, rzeczy i osób. Zachęcamy więc Czytelników do wyci-
nania tych stron i zbierania ich w segregatorze.

Ponadto proponujemy Czytelnikom współredagowanie cyklu – zachęcamy
do przynoszenia do redakcji starych zdjęć będących świadkami minionych cza-
sów. Najbardziej interesujące zamieścimy w „GR”. Za każde zdjęcie wybrane
do druku, zapłacimy 10,00 zł. Sponsorem akcji jest Wydawnictwo „Śląskie ABC”
z Rybnika. Za powierzone nam zdjęcia – dziękujemy!

Opracowanie i fotokopie:
Marek Szołtysek

29/1

Zdjęcie 29/1
Fotografia ta została zrobiona w Rybniku pomiędzy 1940, a 1944 rokiem, podczas
okupacji hitlerowskiej. Zdjęcie wykonano najprawdopodobniej na skwerze koło dzisiej-
szej ulicy Wieniawskiego. Był to wówczas nowy skwer, który powstał za sprawą okupan-
ta w miejscu zniszczonego cmentarza żydowskiego. Może ktoś rozpoznaje uchwycone
na zdjęciu dziewczyny?

Zdjęcie 29/3
Na zdjęciu widzimy
ks. Emila Drobnego
(1889–1948) w otocze-
niu grupy rybniczanek.
Kim są te damy, kiedy
zrobiono to zdjęcie
i gdzie? Może ktoś po-
trafi odpowiedzieć na te
pytania.

EE EEE

Zdjęcie 29/2
Nie znamy uchwyconych na tej fotografii ludzi. Jest to zdjęcie z 30. lat XX wieku
i przedstawia najprawdopodobniej „złote wesele”. Mężczyzna ma w klapie ma-
rynarki mirtowy wianuszek. Nasze pytanie dotyczy głównie okrycia głowy ko-
biety w pośrodku. Czy jest to wianek? Czy jest on umieszczony na chustce, czy
może jakoś inaczej? Czy na to mówiono „wionek”, czy może inaczej? Kto pa-
mięta, kiedy ta śląska tradycja zanikła?

29/2

29/3

Wielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album Rybnika
(cz. 29)
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— Ten temat od dawna chodził mi po głowie,
jeszcze przed naszym wejściem do Unii Europej-
skiej. Kiedy jednak to się stało, był najwyższy czas
na realizację tego pomysłu. Zawsze interesowały
mnie skomplikowane relacje historyczne między
naszą Małą Ojczyzną, Polską, a kontynentem —
mówi autor. Rozczaruje się ten, kto spodziewa się
grubego tomu naukowych dywagacji,
nie będzie natomiast zaskoczony czy-
telnik 10 poprzednich, śląskich publi-
kacji Marka. Znów otrzymaliśmy ko-
lorową mozaikę faktów, ważnych wy-
darzeń i mniej ważnych ciekawostek,
zaskakujących skojarzeń i porównań,
ilustrowanych interesującymi, archi-
walnymi niekiedy fotografiami, map-
kami, rycinami. Autor zaczyna od
...stworzenia świata, a kończy roz-
działami o jednoczącej się Europie i
o zachowaniu europejskich tradycji,
dając jednocześnie definicję Europej-
czyka, Polaka i Ślązaka. Wynika z niej
jasno, że można być jednocześnie Ślą-

Nagroda za rozwiązanie krzyżówkiNagroda za rozwiązanie krzyżówkiNagroda za rozwiązanie krzyżówkiNagroda za rozwiązanie krzyżówkiNagroda za rozwiązanie krzyżówki     dwa bony towarowedwa bony towarowedwa bony towarowedwa bony towarowedwa bony towarowe

wartości 50 zł każdywartości 50 zł każdywartości 50 zł każdywartości 50 zł każdywartości 50 zł każdy

ufndowane przezufndowane przezufndowane przezufndowane przezufndowane przez

Klub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiKlub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiKlub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiKlub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiKlub Międzynarodowej Prasy i Książki

KrzyżówkaKrzyżówkaKrzyżówkaKrzyżówkaKrzyżówka

Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, który powsta-
nie z liter w polach oznaczonych kropkami.

Rozwiązania na kartkach pocztowych prosimy
przysyłać do redakcji na adres: „Gazeta Rybnic-
ka”, Rynek 12 a, skr. poczt. 96, 44–200 Rybnik
do 8 listopada br.

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 9/2004 –
„MODEL”. Nagrody, dwa bony towarowe, po 50
zł każdy otrzymują: KATARZYNA CZERWIŃ-
SKA i HANNA MACHALICA z Rybnika.

Hity na październikHity na październik
Klub MiędzynarodowejKlub MiędzynarodowejKlub MiędzynarodowejKlub MiędzynarodowejKlub Międzynarodowej

Prasy i Książki,Prasy i Książki,Prasy i Książki,Prasy i Książki,Prasy i Książki,
Rybnik, ul. Sobieskiego 18,Rybnik, ul. Sobieskiego 18,Rybnik, ul. Sobieskiego 18,Rybnik, ul. Sobieskiego 18,Rybnik, ul. Sobieskiego 18,

tel. 42 38 703tel. 42 38 703tel. 42 38 703tel. 42 38 703tel. 42 38 703

zakiem, Polakiem i Europejczykiem, a jedno dru-
giego nie wyklucza, a wręcz przeciwnie – bardzo
dobrze się uzupełnia.

W wielkim skrócie i przy wsparciu anegdoty,
prześledzić możemy dzieje ziem śląskich na tle
wydarzeń szerszych, które jednak  nie pozostawały
bez wpływu na historię naszej Małej Ojczyzny.
Autor porównuje nie tylko dzieje Śląska, Polski
i Europy, ale również architekturę, życie dwor-
skie i duchowne, przywołuje życiorysy wybitnych
postaci i ich wzajemne związki. Słowem, barwny
kalejdoskop i historia w pigułce, w sam raz dla
wychowanej na kulturze obrazkowej młodzieży.
A jeśli w głowie zostanie jakieś skojarzenie czy
fakt, to jeszcze lepiej...

Czekamy na kolejne publikacje „współczesne-
go Karola Miarki”, jak nazwał niedawno Marka
Szołtyska Kazimierz Kutz.                                 (r)

c.d. ze strony 31.

Droga młodzieży...

Ryszard Kapuściński,
Podróże z Herodotem.
Wyd. „Znak”, Kraków
2004.

Nasz mistrz reportażu li-
terackiego, zmęczony teraź-
niejszością, zapragnął prze-
kroczyć granice w czasie i to
z Harodotem, żyjącym ok.
485 – 425 p.n.e., historiogra-
fem greckim, nazywanym oj-

cem historii. Efektem tej podróży jest zbór fascy-
nujących tekstów, w których teraźniejszość mie-
sza się z przeszłością, a miejsca akcji zmieniają się
jak w kalejdoskopie. Lektura, od której trudno się
oderwać...

•••
Tomasz Lis, Nie tylko

fakty. Wyd. Rosner i
Wspólnicy. Warszawa
2004.

Po przeczytaniu tej książ-
ki nikt już nie będzie miał
wątpliwości, że ten znakomi-
ty dziennikarz i publicysta,
jest prawdziwym „politycz-
nym zwierzęciem”. Książkę
poświęca 15 ostatnim latom w historii Polski
i w swoim życiu. A były to lata ważne i niezwykłe...

•••
Tatry. TPN, nr 3 (9)/

2004. Pismo wydawane
przez Tatrzański Park
Narodowy.

Pismo adresowane do mi-
łośników Tatr i ich przyrody,
dla których najpiękniejszą
pora roku jest jesień w gó-
rach. Rozmaitość tematów:
od zapisu katastrofy śmi-

głowca ratunkowego TOPR, poprzez historię
szlaku Orlej Perci, temat burzy w górach, sylwet-
ki wybitnych postaci Tatr, po opis redyku. Jed-
nak tematem wiodącym numeru jest... nie-
dźwiedź, dla którego góry są domem. Piękne fo-
tografie, ciekawa szata graficzna.

•••
CD Monday Manniak.

2004 Pomaton Emi.
Wyboru 16 anglojęzycz-

nych nagrań od Billa Halleya
poprzez Presleya, The Ani-
mals, Deep Purple, Bobby
Farrina aż do Janis Joplin i
Boba Dylana dokonał Wojciech Mann, prowa-
dzący rubrykę Monday Manniak w „ Dużym For-
macie” Gazety Wyborczej. Polskie tłumaczenia
tekstów mają przybliżyć treść utworów i pomóc
w zanuceniu piosenek, zaś parę słów o wykonaw-
cy  wsprowadzić w klimat utworu i epoki muzycz-
nej. Nie tylko się słucha, ale i czyta...

tło historyczne, skomplikowane uwarunkowania
oraz tragiczne fakty i liczby, złożyły się na obraz
Powstania jako wydarzenia, które trudno ocenić
obiektywnie, szczególnie ludziom pamiętającym
tamte czasy. Uzupełnieniem wykładu była przy-
gotowana przez  znakomitą polonistkę, kiedyś
nauczycielkę I LO, Alicję Godlewską prelekcja
na temat powstańczej poezji m.in. Baczyńskiego
i Gajcego, „ilustrowana” wierszami tych poetów,
recytowanymi przez członków klubu oraz przed-

stawicieli młodszego pokolenia. Słuchając wykła-
du, a potem poetyckiego komentarza do wyda-
rzeń z 1944 roku, trudno było zachować do nich
chłodny dystans...

Dalsza część inauguracji miała miejsce w siedzi-
bie klubu, gdzie można było m.in. podziwiać wy-
stawę prac plastycznych uczestników zajęć. W ra-
mach inauguracji, a także z okazji utworzenia „wy-
działu technicznego” klubu, w Laboratorium No-
woczesnych Technologii Przemysłowych wykład
wygłosił dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów
Politechniki Śląskiej prof. Joachim Kozioł.

(r)

Nasz redakcyjny kolega Marek
Szołtysek wciąż zaskakuje nowymi
pomysłami, a przede wszystkim
tempem, w jakim je realizuje. Ostatnia
publikacja, którą autor osobiście
promował w księgarni Empiku, nosi
tytuł „Dzieje Śląska, Polski, Europy”.

Dzieje...
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W dniu 21 listopada br. zostaną przeprowadzone wybory uzupełniają-
ce do Senatu RP w związku ze śmiercią senatora Adama Graczyńskiego.

Głosować będzie można zasadniczo w tych samych lokalach wyborczych,
w których odbywało się głosowanie w czasie wyborów do Parlamentu Euro-
pejskiego, za wyjątkiem obwodu nr 6, w którym nastąpiła zmiana siedziby
Obwodowej Komisji Wyborczej. W związku z tym mieszkańcy następują-
cych ulic: Cierpioła, Dworek, Hibnera od nr 1-3 nieparzyste, Komuny
Paryskiej, Nad Potokiem, Raciborska od nr 25–39 nieparzyste i od
nr 28–38 parzyste, Św.Józefa od nr 1–15 nieparzyste i od nr 2–20
parzyste, Zebrzydowicka od nr 2–22 parzyste, Zgrzebnioka głosować
będą w Przedszkolu nr 10, ul. Św. Józefa 9, a nie jak dotychczas w świe-
tlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Pełny wykaz obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wy-
borczych znajdzie się na obwieszczeniach Prezydenta Miasta o numerach i
granicach obwodów głosowania oraz na stronach internetowych Miasta.

Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 6.00 do 20.00.
Na terenie miasta wyznaczono 5 lokali wyborczych dostosowanych do

potrzeb osób niepełnosprawnych, a mieszczą się one w:
Szkole Podstawowej nr 6, ul. Wodzisławska 123 (obwodowa komisja

wyborcza nr 23); Szkole Podstawowej nr 3, ul. Wolna 17 (obwodowa ko-
misja  wyborcza nr 24); Przedszkolu nr 39, Osiedle Południe 20 (obwodo-
wa komisja wyborcza nr 38); Zespole Szkół Budowlanych, ul. Świerklań-
ska 42 (obwodowa komisja wyborcza nr 49); Miejskim Domu Pomocy
Społecznej, ul. Żużlowa 25 (obwodowa komisja wyborcza nr 70).

 Informacja o spisie osób uprawnionych do głosowania w wyborach uzupeł-
niających do Senatu RP

Warunkiem udziału w wyborach uzupełniających jest posiadanie obywatel-
stwa polskiego i ukończenie najpóźniej w dniu głosowania 18 lat. Nazwiska
osób uprawnionych stale zamieszkałych w Rybniku oraz osób dopisanych do
rejestru wyborców są wpisywane z urzędu do spisu osób uprawnionych. Spis
ten jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek, w terminie od 8 do 19
listopada 2004 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój 159.

Istnieje również możliwość głosowania poza miejscem stałego zamiesz-
kania, ale tylko na terenie okręgu nr 29, w którym przeprowadzane są wy-
bory, tj. w powiatach mikołowskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim
oraz w miastach na prawach powiatu – Jastrzębiu Zdroju, Rybniku i Żorach.
W tym celu należy uzyskać zaświadczenia o prawie do głosowania. Wydaje
się je na podstawie pisemnego wniosku, złożonego w urzędzie gminy, w
której dana osoba ma stałe zameldowanie. Mieszkańcy Rybnika mogą skła-
dać takie wnioski do dnia 19 listopada 2004 r. w Wydziale Spraw Oby-
watelskich, pok. 158.

Ponadto wyborcy:
• czasowo przebywający na terenie miasta Rybnika ujęci w stałym reje-

strze wyborców w gminie z okręgu wyborczego nr 29
• nigdzie niezamieszkali, przebywający na obszarze miasta Rybnika
którzy chcą wziąć udział w głosowaniu, mogą zostać dopisani do spisu

wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.
Osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Rybnika mogą zostać

dopisane do spisu w obwodzie mającym siedzibę w jednym z podanych wy-
żej lokali przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dopisanie do spisu następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Wnio-
ski takie należy składać do dnia 12 listopada br. w Wydziale Spraw Oby-
watelskich, pok.159.

Wszelkie informacje na temat spisu osób uprawnionych, składa-
nia wniosków o dopisanie do spisu lub wydanie zaświadczenia o pra-
wie do głosowania oraz o sposobach głosowania udzielane są w Urzę-
dzie Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2, w Wydziale Spraw Obywa-
telskich, nr tel. 4223011-9, wew.7159, 7179, 7199, w godzinach pracy
Urzędu Miasta.

w czasie niedawnej inauguracji roku akademickiego w Rybniku.
Próby chóru odbywają się w czwartki o godz. 17.00, a wszy-
scy chętni do artystycznego wyrażenia się w tej formie są
mile widziani.

W ramach DAR działa ponadto Krąg Biblijny, Teatr Młodych
( z siedzibą w Zespole Szkół Ekonomiczno–Usługowych), orga-
nizowane są imprezy okolicznościowe takie jak andrzejki, spo-
tkania opłatkowe, sylwester, bal karnawałowy, a także wyjazdy
weekendowe i rajdy. Szczegóły na stronie internetowej:
www.dar.rybnik.net.pl.

(r)

c.d. ze strony 16.

DAR dla ciebie...

szkołę rolniczą oraz spróbujemy odczytać, co napisał nadawca
pocztówki wysłanej w 1900 roku do Waldenburga i jakie wiado-
mości otrzymał adresat najstarszej kartki wydanej w Rybniku,
która do pocztowego obiegu weszła w 1895 roku.

— W dzisiejszych czasach, gdy nasza komunikacja coraz bardziej
oparta jest na wirtualnym, elektronicznym przekazie informacji, warto
na chwilę zatrzymać się nad małym kawałkiem kartonu – pocz-
tówką… — przekonuje Marek Gruszczyk. Przyłączamy się do pro-
pozycji autora, szczególnie, że czekają nas długie, jesienne wieczo-
ry. Warto więc siedząc w fotelu.... „wybrać się” na spacer po daw-
nych miastach powiatu rybnickiego. Miłej wędrówki i... lektury.

(S)

Kapituła nagrody szóstej edycji zdecydowała, że w tym roku uhonorowani zo-
staną:

Nagroda Specjalna: Henryk Mikołaj Górecki – wybitny kompozytor; Leszek
Jarno – prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.; Milan Peprnik –
konsul, kierownik Wydziału Ekonomiczno–Handlowego Konsulatu Generalnego
Republiki Czeskiej w Katowicach

Laureaci: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach;
Centralne Laboratorium Pomiarowo–Badawcze Sp. z o.o. – Jastrzębie Zdrój;
Centrum Dystrybucji Chemii Gospodarczej i Kosmetyków BŁYSK Sp. z o.o.
– Jastrzębie Zdrój; Firma Produkcyjno–Handlowa „Multipak” Sp. J.; Tomasz
Iwanicki, Zbigniew Legierski – Palowice; Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.;
Kopalnia Węgla Kamiennego „Zofiówka” – Jastrzębie Zdrój; Jastrzębskie Za-
kłady Remontowe Sp. z o.o. – Jastrzębie Zdrój; Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. – Rybnik; Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” –
Rydułtowy; UTEX – TERRA” Sp. z o.o. – Krzyżanowice; Zakład Usługowo–
Handlowy „EUROMOT” Sp. z o.o. – Żory; Zakład Usługowo–Produkcyjno–
Handlowy „CEKOL” Jan Cendowski – Rybnik; Zakłady Naprawcze Prze-
mysłu Węglowe „REMAG” – Katowice; ZOWER Sp. z o.o. – Czerwonka–Lesz-
czyny.

 Nagrody zostaną wręczone na specjalnej gali w Teatrze Ziemi Rybnickiej
13 listopada br. (Relacja w grudniowej „GR”).

Wybory uzupełniająceWybory uzupełniająceWybory uzupełniająceWybory uzupełniająceWybory uzupełniające
do Senatu RPdo Senatu RPdo Senatu RPdo Senatu RPdo Senatu RP

c.d. ze strony 28.
Otwartki z Rybnika

Znamy już laureatów nagrody Czarny Diament, przyznawanej
przez Izbę Przemysłowo–Handlową Rybnickiego Okręgu
Przemysłowego najlepszym przedsiębiorstwom i osobom oraz
instytucjom szczególnie zasłużonym dla regionu i kraju.

Czarny Diament 2004
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Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070 41

Nie byłoby klubu gdyby nie przychylność dyrektor Barbary Zielińskiej
z Młodzieżowego Domu Kultury. To właśnie tam co tydzień spotyka się
kilkudziesięciu seniorów nie tylko z Maroka–Nowin, ale także z innych dziel-
nic, m.in. ze Śródmieścia. — Klub Seniora w młodzieżowej placówce jest do-
brym rozwiązaniem. Młodzież nabiera szacunku do starszych, a seniorzy ko-
rzystają z dorobku młodych – oglądają ich wystawy, oklaskują występy mu-
zyczne i teatralne. Tak więc integracja międzypokoleniowa w pełni się tutaj
udaje — przekonuje J. Lenort. Nie byłoby Klubu gdyby nie niezastąpiona
Maria Polanecka–Nabagło i „dobry duch” jak nazywany jest Zygmunt
Rzaczek. Współorganizatorem działań jest również powstałe w ubiegłym
roku Stowarzyszenie Przyjaciół dzielnicy Maroko–Nowiny, które ubie-
ga się o granty nie tylko na działalność Klubu Seniora, ale też na organizację
letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z dzielnicy. Pomoc ze strony spon-
sorów i osób dobrego serca jest potrzebna, gdyż za członkostwo w Klubie,
seniorzy płacą symboliczne 2 złote miesięcznie.

Po blisko półtoragodzinnym spotkaniu sala MDK–u powoli pustoszeje.
W telewizji zaczynają się popularne seriale, jednak ta konkurencja senio-
rom „nie straszna”. Za tydzień znów spotkają się w podobnym gronie, bo
znaleźli miejsce, do którego wracają z radością. I nie wyobrażają sobie na-
wet jednej środy bez Klubu Seniora.

(S)

Najwyżej oceniono też panów Wojciecha, Damiana i Romana Rduchów
za otoczenie kompleksu obiektów handlowych w podwórzu przy ul. Ko-
ścielnej 15. Po raz pierwszy w tym roku organizatorzy wprowadzili do kon-
kursu nową kategorię. Najlepiej zadbaną dzielnicą miasta okazała się Ryb-
nicka Kuźnia, która otrzymała wyróżnienie i... drzewo. Pracownicy ziele-
ni miejskiej posadzą je w reprezentacyjnym punkcie dzielnicy.

Podczas spotkania w Urzędzie Miasta prezydent Adam Fudali wręczył
laureatom konkursu dyplomy, nagrody pieniężne i książkowe oraz życzył
wytrwałości, przekonując, że ich praca jest zachętą dla innych do zmiany
wizerunku nie tylko swojego otoczenia, ale też całego miasta. Swoimi wra-
żeniami z udziału w konkursie dzielili się też jurorzy, a zastępca prezydenta
Józef Cyran przekonywał, że warto połączyć pasję pracy w ogródku z wiedzą
na temat uprawianych roślin. Laureatom konkursu gratulujemy!

Zdjęcia nagrodzonych obiektów na II stronie okładki.  (S)

c.d. ze strony 29.

Zielono im...
c.d. ze strony 30.
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