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Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!Drodzy Rybniczanie!
Na przełomie sierpnia i września, wraz z grupą rybnickich samorządowców, złożyłem wizytę w greckiej

Larissie. Tam, zgodnie z dobrym międzynarodowym obyczajem, parafowana została umowa o partnerskiej

współpracy. Naturalną koleją rzeczy jest, że oficjalne partnerskie kontakty pomiędzy miastami rozpoczy-

nają się na poziomie władz miejskich, by z biegiem czasu przekształcić się w kontakty pomiędzy samymi

mieszkańcami. Taki zresztą jest ich cel i przebieg w całej Europie. Prezydenci, burmistrzowie czy merowie

miast, jako reprezentanci swoich społeczności, podpisują stosowny dokument i dają przez to impuls

do działania wszelkim organizacjom, instytucjom, stowarzyszeniom i jednostkom miejskim do wzajemnej

współpracy oraz wymiany doświadczeń, których celem jest pokój i wspólny rozwój. Zależy mi na tym, aby

wspomniane podmioty podjęły taką współpracę w ramach swoich kompetencji i potrzeb. Jestem daleki

od tego, aby każde partnerstwo miast zaczynało się i kończyło tylko na spotkaniach władz miejskich.

Larissa jest miastem podobnym do Rybnika pod wieloma względami. Jest to centrum administracyjne, gospodarcze, kulturalne i komu-

nikacyjne regionu, a ludność utrzymuje się głównie z handlu i usług (cześć pracuje też w przemyśle). W rozmowach burmistrzem Larissy

Constantinosem G. Tzanakoulisem ustaliliśmy, że w przyszłym roku (najprawdopodobniej w maju) przyjedzie on do Rybnika wraz

z szefami jednostek miejskich, odpowiednikami naszych Rybnickich Służb Komunalnych, Zieleni Miejskiej, jednostek kultury i edukacji

oraz przedstawicielami sektora gospodarczego i stowarzyszeń. Będzie to dobrą okazją do nawiązania konkretnej i roboczej współpracy.

Pojawiła się też propozycja skorzystania z greckiej bazy noclegowej po sezonie. Członkowie jakiegoś stowarzyszenia, nawiązując kontakt

ze swoim odpowiednikiem w Larissie, mogliby liczyć na wyjazd do Grecji na zasadzie wzajemności. Naciskałem też na wymianę pomiędzy

klubami sportowymi, co spotkało się z zainteresowaniem ze strony burmistrza Larissy. Niewykluczone, że nasi piłkarze będą mogli

uczestniczyć w różnego rodzaju zgrupowaniach w Grecji, również na zasadach wzajemności. Grecy wielkim sentymentem darzą Jacka

Gmocha, który trenował kiedyś piłkarską drużynę z Larissy. Ciekawostką jest fakt, że podczas robót ziemnych w Larissie „wykopano”

ogromny starożytny teatr na dziesięć tysięcy widzów. Burmistrz greckiego miasta nosi się z ideą zorganizowania tam za kilka lat swoistego

festiwalu sztuki miast partnerskich. Tam zaprzyjaźnione miasta mogłyby prezentować wszystko to, co mają najlepszego. Jest to idea

godna poparcia, zwłaszcza w kontekście jednoczącej się Europy. Jest to też szansa do promocji Rybnika.

Kolejną sprawą, na temat której należy się Państwu informacja, to ewentualna budowa parku wodnego w Rybniku. Muszę tu podkreślić,

że moim zamiarem – i z pewnością wszystkich radnych – nie jest wyłącznie budowa parku wodnego, lecz przede wszystkim zagospodarowa-

nie terenu MOSiR w Kamieniu, który ulega totalnej degradacji. Już pojawił się inwestor, który gotów jest do zainwestowania kilkunastu

milionów euro na tym terenie w celu wybudowania parku wodnego. Jednak rozmijamy się w tym, kto ma zarządzać obiektem po jego

wybudowaniu. Inwestor chce, by było to miasto lub spółka z udziałem gminy. Musimy się tu jednak zdecydowanie sprzeciwić, bo to

powodowałoby długoterminowe zobowiązania finansowe po stronie miejskiego budżetu. Inwestor powinien sam zarządzać swoją inwestycją.

Istotną rzeczą, która w najbliższej przyszłości z pewnością zainteresuje najemców lokali komunalnych, to sprzedaż mieszkań. W myśl

stosownej uchwały Rady Miasta, mieszkanie będzie można wykupić już za 5 proc. jego wartości. Od października poszczególne ADM–y

będą organizowały spotkania z mieszkańcami w sprawie sprzedaży mieszkań. Przedstawione zostaną konkretne zasady, warunki i terminy.

Za stosunkowo niską cenę będzie można stać się właścicielem lokalu, który będzie można zostawić dzieciom czy wnukom. Poza tym ruch

na rynku mieszkaniowym z pewnością ożywi sytuację na rynku usługowo–budowlanym i wpłynie na wzrost atrakcyjności naszego miasta.

Z serdecznym pozdrowieniem
Adam FudaliAdam FudaliAdam FudaliAdam FudaliAdam Fudali

Prezydent Rybnika
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1. Dożynkowy korowód w Kłokocinie;
2. Ustrojona tegorocznymi plonami bryczka w korowodzie dożynek radziejowsko–popielowskich;
3. „Przygoda” na dożynkach w Kłokocinie;
4. Gospodarze dzielnic, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich i organizatorzy dożynek w Radziejowie i Popielowie;
5. Mechaniczno–konny korowód w Radziejowie;
6. Chleb – najważniejszy symbol święta plonów.
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Zadaniem radnych było ustalenie zasad udzie-
lania tych stypendiów oraz przedyskutowanie
i przyjęcie regulaminu przyznawania pomocy.
W związku ze zmianami ustawowymi, radni zajęli
się też regulaminem stypendiów dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych – omawianym na poprzed-
niej sesji.

Program stypendialny przeznaczony jest dla stu-
dentów z obszarów objętych restrukturyzacją
przemysłu, których dochód w przeliczeniu na
jedną osobę nie jest wyższy niż kwota uprawnia-
jąca do świadczeń rodzinnych czyli praktycznie 504
zł (lub 583 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne). Ilość przyznanych środków
zależeć będzie od możliwości finansowych dyspo-
nenta czyli marszałka województwa. Przybliżając
radnym temat prezydent Adam Fudali odnoto-
wał niezbyt zrozumiałe zasady przyznawania puli
środków dla poszczególnych województw: — Na-
sze województwo otrzymało pięciokrotnie mniej
pieniędzy dla studentów niż dla uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych, a przecież na Śląsku skupionych
jest kilka wielkich ośrodków akademickich...

Podstawowym założeniem programu jest refun-
dacyjna forma stypendium i jego przeznaczenie
na pokrycie kosztów posiłków w stołówce, zakwa-
terowania, transportu do i ze szkoły środkami ko-
munikacji zbiorowej, zakupu podręczników i opłat
za studia w szkole wyższej, zarówno w systemie
dziennym, wieczorowym, zaocznym czy eksterni-
stycznym, a także obligatoryjnych opłat wymaga-
nych przez szkołę. Decyzję o wyborze świadczeń
podejmują stypendyści. Regulamin  świadczeń dla
uprawnionych studentów zamieszkałych w Rybni-
ku, studiujących na różnych uczelniach w kraju,
zakłada, że roczna maksymalna kwota stypendium
wynosi 3,5 tys. zł, wypłacana w 10 ratach miesięcz-
nych do wysokości 350 zł. Pieniądze wypłacane są
po przedstawieniu dokumentów finansowych po-
twierdzających fakt poniesienia wydatku ( faktura,
dowód wpłaty, bilety, bilet miesięczny). Na przy-
znanie stypendium nie ma wpływu otrzymywanie
przez studenta  stypendiów z innego źródła.

Omówiony przez wiceprezydenta Jerzego Fre-
licha projekt uchwały i dołączony do niej regula-
min wzbudził nieoczekiwanie wiele emocji i długą
dyskusję, wynikającą z różnej interpretacji jego
poszczególnych punktów. Większość zapisów re-
gulaminu nie budziło zastrzeżeń radnych, jedno-
głośnie przyjęła go też Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu. Dyskusję zainicjowała radna Krystyna
Stokłosa (Rybnicka Inicjatywa Obywatelska),
kwestionując potrzebę zapisu o zaprzestaniu prze-
kazywania stypendium w przypadku niezgodne-
go z przeznaczeniem wykorzystania. Radna uwa-

żała, że refundacyjna forma stypendium taką
opcję wyklucza. Po długiej wymianie zdań, opie-
rając się na opinii radcy prawnego St. Cichec-
kiego, zapis pozostawiono do wykorzystania
w razie wykrycia ewentualnego fałszerstwa „do-
wodu finansowego”. Kontrowersje wzbudził też
przypadek większej niż liczba stypendiów ilości
osób uprawnionych o jednakowej wysokości do-
chodów – radni zadecydowali, że w takim przy-
padku o przyznaniu stypendium zadecyduje
w drodze głosowania komisja stypendialna. Po wy-
jaśnieniu  wszystkich wątpliwości radni przyjęli za-
sady przyznawania stypendiów i załączone regu-
laminy jednogłośnie.

Ponadplanowa sesja był okazję do zapoznania
radnych z planami przystąpienia miasta do pro-
jektu System Elektronicznej Komunikacji dla
Administracji Publicznej (SEKAP), w którego
ramach będzie realizowana część elementów Ryb-
nickiej Platformy Informacji Cyfrowej. Projekt ten
zostanie zgłoszony do Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SEKAP
jest koordynowany przez urząd marszałkowski
województwa śląskiego, a wspólny w nim udział
wielu gmin daje szansę na wsparcie z unijnych
środków. Województwo poniesie też koszty zwią-
zane z opracowaniem studium wykonalności pro-
jektu. Chodzi o takie przedsięwzięcia jak podpis
elektroniczny, możliwość wykonywania opłat
gminnych drogą elektroniczną, bieżący dostęp do
stanu załatwianych w UM spraw, a także połącze-
nie drogą elektroniczną między urzędami admi-
nistracji samorządowej, rządowej i finansowej.
Temat radnym przedstawił prezydent Adam Fu-
dali, podkreślająć, że stopień rozwoju społeczne-
go mierzony jest również stopniem informatyza-
cji społeczeństwa. Szczegóły omówiła naczelnik
Wydziału Informatyki UM Grażyna Dudzik,
będąca członkiem grupy roboczej przy urzędzie
marszałkowskim przygotowującej założenia pro-
jektu. Radny Wiesław Zawadzki (SLD) podzie-
lił się wątpliwościami, czy dla starszych  mieszkań-
ców miasta taki stopień informatyzacji będzie
pomocą czy raczej utrudnieniem. G. Dudzik uspo-
koiła radnego, że projekt daje możliwości skorzy-
stania z nowoczesnego systemu, nie ograniczając
przy tym tradycyjnych sposobów załatwiania róż-
nych spraw. Generalnie projekt jest przeznaczo-
ny dla urzędników. Po wyjaśnieniach radni jed-
nogłośnie wyrazili zgodę na przystąpienie miasta
do projektu. Po zakończeniu posiedzenia radni
wzięli jeszcze udział w przedsesji.

(r)
Szczegółowych informacji związanych ze stypen-

diami udziela Wydział Edukacji UM.

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta – 8 września

Unijne stypendia
Zwołanie posiedzenia w nadzwyczajnym trybie, poza ustalonym

harmonogramem, spowodowane było koniecznością niezwłocznego złożenia
przez miasto wniosku o przyznanie środków z Europejskiego Funduszu
Społecznego na pomoc stypendialną dla studentów z terenu Rybnika, w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Porządek w porządkuPorządek w porządkuPorządek w porządkuPorządek w porządkuPorządek w porządku
Na początku sesji okazało się, że program

obrad wymaga modyfikacji. Korzystając z możli-
wości jakie daje statut miasta, prezydent Adam
Fudali wniósł 7 dodatkowych projektów uchwał,
a propozycje te Rada Miasta zaakceptowała przy
23 głosach poparcia. Następnie przewodniczący RM
Michał Śmigielski przypomniał sylwetkę zmarłe-
go niedawno senatora Adama Graczyńskiego:
— Odszedł od nas człowiek w pełni oddany sprawom
naszego regionu. Trudne do przecenienia są jego za-
sługi dla Rybnika. Nasze miasto zawsze mogło liczyć
na jego osobiste zaangażowanie i faktyczną pomoc.
Nie zostawiał za sobą niedomkniętych spraw — mówił
przewodniczący, informując, że w uroczystościach
pogrzebowych A. Graczyńskiego uczestniczyli też
przedstawiciele władz miasta – Jerzy Frelich,
Józef Cyran, Bolesław Korzeniowski i Jan
Mura. Pamięć senatora radni uczcili minutą ciszy.

O Larissie, parku wodnymO Larissie, parku wodnymO Larissie, parku wodnymO Larissie, parku wodnymO Larissie, parku wodnym
i nie tylko...i nie tylko...i nie tylko...i nie tylko...i nie tylko...

Kolejnym punktem sesji była informacja
prezydenta o pracach w mieście. A. Fudali po-
wrócił do wizyty w greckiej Larissie, podczas któ-
rej parafowano partnerską umowę i mówił o pla-
nach wizyty Greków w Rybniku, przewidzianej na
maj przyszłego roku (więcej na stronach 3 i 9).
Radnych szczególnie zainteresowała informacja na
temat zaawansowania rozmów w sprawie budowy
parku wodnego w Kamieniu. Przypomnijmy: w cza-
sie poprzedniej sesji radni upoważnili prezydenta
do podjęcia rozmów mających doprowadzić do
zagospodarowania części terenu MOSiR–u w Ka-
mieniu na cele rekreacyjne, po tym jak prezydent
poinformował o nawiązaniu kontaktu z grupą in-
westorów niemieckich – „Stowarzyszeniem Leka-
rzy”. Niemcy zadeklarowali, że są gotowi przeka-
zać na zagospodarowanie obiektu w Kamieniu
ponad 16 mln euro (patrz „GR” 8/2004). — Wa-
runki, które przedstawiłem były bardzo radykalne.
Zaproponowałem przekazanie istniejących już wod-
nych obiektów rekreacyjno–sportowych w zarządza-
nie spółce, która budowałaby ośrodek w Kamieniu
— mówił prezydent. — Nie ma problemu z wyłoże-
niem pieniędzy na ten cel, ale jest z zarządzaniem
ośrodkami. Sprawa rozbija się o biznes plan. Okazu-
je się, że ośrodek byłby opłacalny gdyby odwiedzało
go dziennie 1500 osób. — Koncepcja: wy budujecie
i zarządzacie parkiem do czasu zamortyzowania całej
inwestycji nie jest akceptowana przez stronę niemiecką,
która proponuje stworzenie spółki celowej — wyjaśniał
prezydent. Spółkę taką mieliby tworzyć inwestorzy
wspólnie z miastem. Stowarzyszenie Lekarzy myśli

O parku wodnym, odpadach nie tylko
komunalnych, dofinansowaniu
kolejnych projektów i szkolnych
zmianach – dyskutowano podczas tego
posiedzenia. Osoby, które spodziewały
się, że roszady personalne w Radzie
Miasta stworzą nowy układ sił, a wyniki
głosowań mogą być zaskakujące –
rozczarowali się. Rewolucji nie było....
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również o znalezieniu firmy z terenu Niemiec
do zarządzania obiektem, ale konkretne decyzje nie za-
padły. Mimo to strona niemiecka nie chce na tym eta-
pie zrywać rozmów: — Chcą się spotkać i rozmawiać
— mówił prezydent. O efektach prowadzonych nego-
cjacji radni dowiedzą się podczas październikowej sesji.

A. Fudali przypomniał również o trzech projek-
tach, na które miasto otrzymało dofinansowanie
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjne-
go Rozwoju Regionalnego. Okazuje się, że dwa za-
dania zostaną zrealizowane bez angażowania środ-
ków z budżetu miasta. W wyniku prowadzonych
rozmów, w modernizację skrzyżowania ulic Rudz-
kiej i Podmiejskiej włączyła się elektrownia „Ryb-
nik”, która wyraziła zgodę na wyłożenie należnej
części wkładu własnego miasta na realizację tego
zadania w wysokości 330 tys. zł. — W ten sposób
modernizacja skrzyżowania o wartości 1.330 tys. zł
będzie wykonana za darmo — mówił prezydent.
Podobnie ma się sprawa w przypadku przebudowy
skrzyżowania w rejonie ul. Raciborskiej i Dworek,
gdzie wkład w wys. 1.414. tys. zł, który musi zabez-
pieczyć gmina, wyłoży „Plaza”. — Tak więc będzie-
my mieli na terenie Rybnika dwa zadania przepro-
wadzone bez udziału finansowego miasta — nie krył
zadowolenia prezydent, który w dalszej części spra-
wozdania mówił również o budowie dróg oraz
o modernizacji placówek oświatowych (czytaj też na
str. 10), monitoringu wizyjnym oraz o planowanym
na 24 września spotkaniu przedstawicieli miasta z eu-
rodeputowanym Jerzym Buzkiem.

Odpady zaplanowaneOdpady zaplanowaneOdpady zaplanowaneOdpady zaplanowaneOdpady zaplanowane
Radni przyjęli Plan Gospodarki Odpadami

dla Miasta Rybnika. Jak poinformował radnych
zastępca prezydenta Józef Cyran, obowiązek opra-
cowania PGO wynika z przepisów ustawy, a jego
zapisy zostały skorelowane z planem wyższego szcze-
bla czyli Planem Gospodarki Odpadami dla Woje-
wództwa Śląskiego. Józef Cyran: — Plan dla nasze-
go miasta został opracowany na lata 2004–2007
z perspektywą do roku 2015 i zawiera opis aktualnego
stanu gospodarki odpadami komunalnymi i odpa-
dami wytwarzanymi przez przedsiębiorców, informa-
cje o istniejących instalacjach do odzysku i unieszko-
dliwiana odpadów oraz zapis koniecznych zmian
w gospodarce odpadami komunalnymi, które zapew-
nią realizację obowiązków wynikających z prawa kra-
jowego i unijnego. Te obowiązki to m.in. objęcie zor-
ganizowanym wywozem i selektywną zbiórką odpa-
dów wszystkich mieszkańców miasta oraz zorgani-
zowanie gminnego punktu zbiórki odpadów niebez-
piecznych. Co dwa lata RM będzie otrzymywać spra-
wozdanie z realizacji planu, natomiast co 4 lata prze-
prowadzona zostanie jego aktualizacja. Dwukrot-
nie plan był już przedmiotem obrad komisji RM
i uzyskał pozytywną opinię.

O szczegółach planu w multimedialnej prezen-
tacji opowiedzieli radnym jego autorzy, przedsta-
wiciele Beskidzkiego Funduszu Ekorozwoju –

Sesja Rady Miasta – 15 września

Rewolucji nie było
Jakub Nowak i Tomasz Giza. W planie mowa
jest o budowie kompostowni, kruszarni odpadów
budowlanych i powstaniu gminnego punktu zbiór-
ki odpadów wielkogabarytowych. Przeczytamy
w nim o szacowanej na najbliższe lata ilości odpa-
dów, konieczności stworzenia bazy gospodarki od-
padami, dyrektywach unijnych, korzyściach wyni-
kających z realizacji planu oraz o możliwościach
jego sfinansowania (60% z funduszy europejskich,
16% wkład własny miasta, pozostała część z Naro-
dowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej). J. Nowak
mówił o zorganizowanej segregacji odpadów u źró-
dła, wprowadzeniu segregacji i zbiórki odpadów or-
ganicznych, konieczności opracowania i wdrożenia
programu informacyjno–edukacyjnego dla przed-
siębiorców oraz o odpadach medycznych i wetery-
naryjnych. W ramach planu zostanie także stwo-
rzona baza dotycząca rodzaju, ilości i miejsc wy-
stępowania materiałów zawierających azbest.
W tym celu przeprowadzona zostanie kampania in-
formacyjna, a w efekcie ustalony będzie harmono-
gram usuwania azbestu z budynków komunalnych.

Obszerną dyskusję na temat planu rozpoczął
A. Fudali, pytając o możliwości jego dofinansowa-
nia, a Stanisława Lenerta (SLD) interesowały
ewentualne obciążenia finansowe dla mieszkańców.
— Im więcej będzie odpadów segregowanych, tym
mniej mieszkańcy będą płacić. Wdrożenie planu może
pomóc mieszkańcom zaoszczędzić — mówił Jakub
Nowak. Henryk Frystacki (BSR/PiS) pytał, czy
zostały zinwentaryzowane obiekty szkolne, które
mają do czynienia z tzw. odpadami niebezpieczny-
mi. — Jeżeli dyrektorzy wystąpią o utylizację mate-
riałów z dawnych laboratoriów i pracowni chemicz-
nych, to takie działania są finansowane z gminnego
funduszu ochrony środowiska — wyjaśniała obec-
na na sesji naczelnik Wydziału Ekologii Irena
Kułach. Wiceprzewodniczący RM Jan Mura
(BSR) odniósł się do wzrostu ilości odpadów i pytał
o mającą powstać w mieście kompostownię, a Bro-
nisław Drabiniok (PO) wyraził swoją dezapro-
batę w związku z niedostarczeniem przez właści-
cieli posiadających niebezpieczne materiały takie
jak azbest, informacji na ten temat, skoro byli do
tego zobligowani. — Moja dzielnica wywiązała się
z tego obowiązku w określonym terminie — mówił,
zachęcając też radnych do odwiedzenia wysypiska
śmieci. — Plan zakłada stworzenie szczegółowej bazy
danych na temat materiałów zawierających azbest
i podjęcie działań edukacyjnych, by taką bazę stwo-
rzyć. Zapewne mieszkańcy nie wiedzieli, że muszą
przedstawić takie informacje, stąd też w ramach pla-
nu zakładamy szeroką informację — mówił J. No-
wak. — Ponadto należy zachęcać osoby do zgłasza-
nia informacji o azbeście, przekonując, że tylko wte-
dy mają szansę na dotację. Lidia Rosół (BSR) nie
zgodziła się z opinią przedstawiciela funduszu, że
segregacja odpadów jest najtańszym rozwiązaniem,
podając za przykład cmentarze komunalne,
dla których okazała się ona nieopłacalna,

a Wiesław Zawadzki (SLD) pytał o zagadnienia
związane z azbestem. Jakub Nowak: — Inwentary-
zacja ma dać odpowiedź na temat ilości i stanu tych
materiałów. Będziemy zatem wiedzieć, które budyn-
ki mają być modernizowane szybciej, które później.
Dyrektywa unijna i plan krajowy dotyczący azbestu
obligują nas do całkowitego wyeliminowania azbe-
stu do roku 2032, a do roku 2015 – 60% tych ma-
teriałów musi być zlikwidowanych. Kilka pytań zadał
również Leszek Kuśka (BSR/PiS), a dotyczyły one
możliwości wyboru przez mieszkańców firm wywo-
żących odpady, zbiórek materiałów wielkogabary-
towych i perspektyw istnienia wysypiska w Bogu-
szowicach. Z wyjaśnień przedstawionych przez
J. Cyrana wynika, że od mieszkańca zależy, z jaką
firmą podpiszę umowę na wywóz śmieci, a wysypi-
sko może istnieć do roku 2015 lub dłużej.
— W planie, który macie państwo przyjąć, mowa
jest o powstaniu punktu demontażu odpadów wiel-
kogabarytowych, a sposób ich dostarczenia został za-
warty w uchwale — mówił J. Nowak, a J. Cyran
dodawał, że organizowane w mieście zbiórki ma-
teriałów wielkogabarytowych nie przynosiły wy-
miernych efektów, więc od nich odstąpiono, co nie
znaczy, że sprawa nie jest załatwiona: — Jeżeli ktoś
ma do wyrzucenia lodówkę lub szafę, wystarczy,
że zadzwoni do firmy wywożącej, a ta zrobi to za
niezbyt dużą opłatą — mówił. Głos w dyskusji za-
brał jeszcze Michał Chmieliński (BSR), mówiąc
o konflikcie interesów przewoźników, a Tadeusz
Gruszka (PiS) o rozszerzeniu zakresu segregacji.
Zdaniem J. Nowaka, obecna segregacja jest roz-
sądna, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by ją mo-
dernizować. Zależy to jedynie od chęci mieszkań-
ców. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie.

Zmienili budżetZmienili budżetZmienili budżetZmienili budżetZmienili budżet
Skarbnik miasta Bogusław Paszenda zrela-

cjonował zmiany w budżecie. Dotyczą one zwięk-
szenia dochodów i wydatków o kwotę 7.840.109,52
zł, która wynika m.in. z dotacji przyznanych w ra-
mach „Programu łagodzenia w regionie śląskim
skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie
węgla kamiennego”, na modernizację hotelu Spe-
edway i Olimpia, budynku na potrzeby hoteliku dla
kadry naukowej na terenie ZSW, rozbudowę in-
frastruktury na potrzeby małych i średnich przed-
siębiorstw przy ul. Rzecznej oraz budowę obwodnicy
na odcinku Gliwicka–Rudzka. Ponadto WFOŚiGW
przyznał drugą transzę dotacji celowej na dofinan-
sowanie „zielonych szkół” oraz na organizowany
przez MOSiR wyjazd dzieci na obóz. Miasto otrzy-
mało również środki z PFRON–u na realizację
określonych zadań, stąd też do budżetu wprowa-
dzono kwotę 11.662 zł. Projekt uchwały zakłada
też przeniesienia wydatków budżetowych. I tak
kwotę 267.689 zł, zaplanowaną na opracowanie
dokumentacji projektowo–wykonawczej basenu
krytego w Boguszowicach, zdecydowano się prze-
znaczyć na wykonanie prac w kilku szkołach pod-
stawowych, gimnazjach, przedszkolach, liceach
ogólnokształcących, szkolnictwie specjalnym oraz
żłobku „Stokrotka”, Ośrodku Pomocy Społecznej,
rybnickim Muzeum i stadionie przy ul. Gliwickiej.

c.d. na stronie 6.
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Propozycja ta zaniepokoiła radnych z Boguszowic.
Jan Kruk (BSR) pytał czy taki krok oznacza pierw-
sze symptomy zaniechania budowy basenu,
a W. Zawadzki nawiązał do zaniechania remontu
hali widowiskowo–sportowej. — Dopóki nie będzie
odpowiedzi, czy miasto jest w stanie zagospodaro-
wać Kamień, trudno podjąć jednoznaczne stanowi-
sko co do basenu w Boguszowicach — tłumaczył
prezydent. — Jeżeli będziemy wiedzieć, że parku
wodnego w Kamieniu nie będzie, wówczas będzie-
my musieli usiąść do stołu i porozmawiać o przy-
szłości basenu w Boguszowicach. Może warto za-
stanowić się nad koncepcją basenu otwartego
i uatrakcyjnienia boguszowickiego parku. (...) Lo-
kalizacja basenu krytego nie jest najszczęśliwsza.
— Jest bardzo dobra — oponował Stanisław Sta-
jer (RIO), dodając, że park wodny nie ma w Ryb-
niku uzasadnienia, a potrzebne są kryte pływalnie
„(...) może w Niedobczycach, czy na Nowinach”. Po-
wrócił też do przedwyborczych obietnic BSR.
Adam Fudali: — Moim marzeniem nie jest wybu-
dowanie parku wodnego w Rybniku. Chcę jedynie,
by w sposób najmniej obciążający miasto, zagospo-
darować upadający ośrodek w Kamieniu. Myślę, że
znajdziemy rozwiązanie, dajcie nam tylko szansę.

Radni zdecydowali również o przeznaczeniu kwo-
ty 27.300 zł na remont zdewastowanego pomnika
Powstańców Śląskich w dzielnicy Paruszowiec–Pia-
ski, 25.000 zł na zakup dwóch parkometrów oraz
60.000 zł na odśnieżanie ulic w dzielnicach. Tę ostat-
nią propozycję z aprobatą przyjął radny St. Stajer,
mniej ucieszyło go, że środki na ten cel zostaną wy-
gospodarowane z wydatków na remonty dróg.

Projekt zmian budżetowych zakłada również zwięk-
szenie dotacji o kwotę 4.000 zł dla Domu Kultury Nie-
dobczyce z uwagi na środki przyznane przez wojewódz-
two na dofinansowanie festiwalu „Złota Lira” oraz
o kwotę 10.000 zł dla Domu Kultury Niewiadom, na
pokrycie kosztów przyłącza do sieci energetycznej
GZE. Uchwała mówi również o zmianach w planach
finansowych Gminnego oraz Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a do mo-
dyfikacji tego ostatniego, pytanie zgłosił Andrzej Wo-
jaczek (BSR/PiS). Dotyczyło ono ul. Za Torem i prze-
widywanego zakończenia robót po wybudowanej ka-
nalizacji. Okazuje się, że firma, która miała wykonać
prace ogłosiła upadłość w trakcie realizacji zadania.
— Firma otrzymała zapłatę jedynie za faktycznie wyko-
naną część zadania. A teraz my musimy teren uporząd-
kować — wyjaśniał prezydent. O zasadności realizo-
wania niektórych zadań mówił jeszcze St. Stajer, a na-
stępnie odbyło się głosowanie, w efekcie którego pro-
jekt został przyjęty 19 głosami za, przy 6 wstrzymują-
cych się. Wcześniej Komisja Finansów zaopiniowała
uchwałę jednogłośnie.

Kierunek – dofinansowanieKierunek – dofinansowanieKierunek – dofinansowanieKierunek – dofinansowanieKierunek – dofinansowanie
Kolejne trzy uchwały dotyczyły zgłoszenia

projektów o dofinansowanie w ramach „Pro-
gramu łagodzenia w regionie śląskim skutków
restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie
węgla kamiennego”. Taką możliwość stworzył
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
ogłaszając dodatkowy nabór wniosków o dotacje

inwestycyjne w ramach tego programu. Dodatko-
wy, gdyż po pierwszych rozstrzygnięciach zostały
oszczędności w wysokości 6 mln zł, które teraz mogą
być rozdysponowane pomiędzy kolejnych benefi-
cjantów. „Program łagodzenia...” jest dobrze znany
w Rybniku. Miasto złożyło już do niego 5 projek-
tów i wszystkie zostały zaakceptowane pozytywnie.
W przypadku dodatkowego naboru kluczowy oka-
zał się termin jego ogłoszenia. Ewa Ryszka: — Ter-
min był krótki, więc musieliśmy przedstawić tylko te
projekty, które mają kompletną dokumentację tech-
niczną i wpisują się w priorytety. Dodatkowo powin-
ny być zrealizowane do końca roku. Choć zdajemy
sobie sprawę, że jest małe prawdopodobieństwo,
że uda się je przeprowadzić do grudnia, z doświadcze-
nia wiemy jednak, że jest możliwość aneksowania
umów. Dlatego miasto zgłosiło trzy projekty z nadzieją,
że można będzie negocjować i aneksować terminy ich
realizacji. Minimalna wartość dofinansowania
to 200 tys. zł, a maksymalna 2 mln zł.

Pierwsza z uchwał dotyczyła zgłoszenia wniosku
o dofinansowanie  modernizacji hotelu Speedway –
II etap. Na to zadanie miasto otrzymało już dofi-
nansowanie w ramach tego programu, teraz wnio-
skuje o  zagospodarowanie terenu w rejonie stawu
i obiektów sportowo–rekreacyjnych przy ul. Gliwic-
kiej – stadionu, kąpieliska „Ruda” oraz modernizo-
wanego hotelu. Zgodnie z regulaminem, beneficjent
musi zabezpieczyć w swoim budżecie wkład własny
na realizację zadania oraz środki finansowe, które
będą ponoszone przez kolejne pięć lat na konser-
wację ukończonej inwestycji. I tak na to zadanie
w latach 2004–2006 w budżecie miasta trzeba bę-
dzie zabezpieczyć 425.000 zł, a na konserwację i bie-
żące utrzymanie w latach 2007–2011 – 50.000 zł.

Kolejna uchwała w sprawie zaplecza stadionu
piłkarskiego MKS „Rymer” przy ul. Górnoślą-
skiej, na który należy zabezpieczyć 398.000 zł,
a następnie 80.000 zł, szczególnie ucieszyła rad-
nego z Niedobczyc Henryka Ryszkę (BSR).
Zgoła odmienny nastrój towarzyszył radnemu
Zygmuntowi Gajdzie (BSR), który pytał dla-
czego o dofinansowanie, nie ubiega się też bo-
isko w Radziejowie. Prezydent Fudali przypo-
mniał, że jednym z warunków przystąpienia mia-
sta do konkursu było posiadanie projektu z pełną
dokumentacją techniczną: — Tak się złożyło,
że mieliśmy przygotowany projekt na stadion
w Niedobczycach. Projekt dla Radziejowa jest
w przygotowaniu. Mogliśmy wybrać i nie zgłaszać nic,
albo zgłosić to co mamy. Argumentacja prezyden-
ta nie przekonała jednak radnego Z. Gajdy.

Ostatni z projektów ubiegających się o dota-
cję to termomodernizacja budynków mieszkal-
nych w Rybniku z ograniczeniem niskiej emisji.
W przypadku uzyskania dofinansowania, miasto
będzie musiało zabezpieczyć na ten cel
575.640,00 zł, a przez kolejne lata 60.000,00 zł.
Największe wątpliwości co do uchwał zgłosił
B. Drabiniok, którego nie przekonała nazwa pro-
gramu oraz założenie, że zadania mają przyczy-
nić się do powstania nowych miejsc pracy. Rad-
ny pytał czy przeprowadzono symulacje ile osób
w wyniku realizowanych projektów znajdzie pra-
cę, jak długo będą zatrudnieni i ile ludzi będzie
tam pracowało na stałe. — Trwonimy pieniądze

zamiast tworzyć stałe miejsca pracy — mówił rad-
ny PO. —  Pan mnie zdumiewa, w którym momen-
cie marnowane są pieniądze? — pytał prezydent.
— To kredyt, którego udzielił bank światowy nasze-
mu rządowi na poprawienie infrastruktury na Ślą-
sku, i tak się złożyło, że program uzyskał nazwę „łago-
dzenie skutków restrukturyzacji...”. Wiem jakie pro-
jekty już zyskały akceptację. Jest wśród nich również
projekt na budowę zadaszenia na lodowisku w Pszo-
wie i trudno sobie wyobrazić, że tam powstanie nowe
miejsce pracy. (...) To jedynie próba z naszej strony
pozyskania pieniędzy i skoro mamy gotowe projekty,
dlaczego nie mamy skorzystać z szansy. Dlaczego
mamy finansować w stu procentach z naszego bu-
dżetu modernizację boiska, dlaczego mamy przepro-
wadzać termomodernizację za 100% naszego budże-
tu kiedy możemy na ten cel wykorzystać dofinanso-
wanie. Prezydent przypomniał też o podejmowa-
nych decyzjach, które mają służyć tworzeniu sta-
łych miejsc pracy, a jako przykład podał obowią-
zujące ulgi podatkowe dla przedsiębiorców: —
Fabryk nie będziemy budować, za to stwarzamy wa-
runki — mówił.

W trakcie głosowania pierwszej z uchwał za jej
przyjęciem opowiedziały się 22 osoby, a 3 się wstrzy-
mały. Drugi i trzeci projekt został zaakceptowany
przy 1 głosie wstrzymującym się.

Dyrektorzy „obcięci”Dyrektorzy „obcięci”Dyrektorzy „obcięci”Dyrektorzy „obcięci”Dyrektorzy „obcięci”
Projekt kolejnej uchwały dotyczył zakresu

i rozmiaru zniżek w obowiązkowym wymiarze
godzin dla dyrektorów placówek oświatowych
i innych nauczycieli na stanowiskach kierow-
niczych w tych placówkach. Zgodnie z Kartą
Nauczyciela, organ prowadzący szkoły i placówki
oświatowe jest zobligowany do ustalenia obowiąz-
kowego wymiaru godzin dydaktycznych dla dyrek-
torów i wicedyrektorów. Stąd uchwała, która ob-
niża tygodniowy wymiar godzin dla nauczycieli na
kierowniczych stanowiskach w zależności od rodza-
ju placówki. Dla przykładu: w przedszkolach dwu-
oddziałowych dyrektor będzie miał 10 godzin dy-
daktycznych w tygodniu, w szkołach do 12 oddzia-
łów – 5 godzin, dyrektorzy Rybnickiego Centrum
Edukacji Zawodowej i Specjalnego Ośrodka Szkol-
no–Wychowawczego – 3 godziny, a kierownik
warsztatów szkolnych – 7 godzin. Z kolei wymiar
godzin w tygodniu dla doradców zawodowych, pe-
dagogów i psychologów szkolnych, logopedów
i nauczycieli wspomagających w klasie integracyj-
nej ustalono na 20.

Podczas dyskusji nad uchwałą Kazimierz
Zięba (SdPl) otrzymał od referującego projekt Je-
rzego Frelicha, twierdzącą odpowiedź na pytanie
czy ograniczenie godzin dla dyrektorów może ozna-
czać zatrudnienie w ich miejsce nauczycieli, J. Mura
pytał o poprzedni wymiar godzin, a W. Zawadzki
czy limit godzin nie powinien znajdować się w pod-
pisywanej z danym dyrektorem umowie o pracę.
— W umowie będzie to, co uchwali Rada Miasta
— wyjaśniał J. Frelich. Do dyskusji włączyli się rów-
nież Romuald Niewelt (BSR) i Krystyna Sto-
kłosa (RIO), poruszając kwestię zawartego w za-
łączniku obowiązkowego, tygodniowego wymiaru
godzin dla nauczycieli: — Uchwalamy tylko godziny

c.d. ze strony 5.
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dydaktyczne dla dyrektorów i zastępców. Rubryka
pokazująca, jaki jest wymiar czasu pracy dla nauczy-
cieli nie jest przedmiotem tej uchwały i może trzeba ją
wykreślić — przekonywała radna. — Można ją wziąć w
nawias — komentował J. Frelich, tłumacząc, że rubry-
ka ta znalazła się w załączniku dla pełnej informacji
i porównania. — To materiał pomocniczy.

Uchwała, która została przyjęta jednogłośnie
wejdzie w życie 1 października.

Stypendia, stypendiaStypendia, stypendiaStypendia, stypendiaStypendia, stypendiaStypendia, stypendia
Radni przyjęli też dwie kolejne uchwały do-

tyczące programów stypendialnych dla stu-
dentów i uczniów. Stanowią one uzupełnie-
nie podjętych wcześniej projektów. W uchwa-
łach czytamy, że na realizację projektu studenc-
kich stypendiów w latach 2004 – 2006 miasto za-
bezpiecza w budżecie środki w wysokości
64.460,00 zł, a na projekt uczniowskich stypen-
diów – 80.737,00 zł. Szef Komisji Finansów
M. Chmieliński poinformował, że projekty zyska-
ły jednogłośną akceptację. Radni potwierdzili
to również w głosowaniu.

Szkolne nowościSzkolne nowościSzkolne nowościSzkolne nowościSzkolne nowości
W dalszej części sesji radni pozostali w krę-

gu tematów edukacyjnych. Jako pierwszy pod
ocenę radnych trafił projekt powstania z dniem
1 września Szkoły Specjalnej Przysposabiają-
cej do Pracy. Placówka o trzyletnim okresie na-
uczania kształci uczniów z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Siedzibą szkoły jest budynek Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej w Rybniku–Niewiadomiu,
przy ul. Raciborskiej 260.

Rozpoczynając dyskusję radny W. Zawadz-
ki pytał o wolne miejsca i możliwość nauki
w tego typu placówkach, powołując się na za-
słyszaną opinię, że miejsc takich jest zbyt
mało. Jerzy Frelich nie potwierdził tych in-
formacji,  a K. Stokłosa zwróciła uwagę,
że uchwała mówi „(...) o powstaniu szkoły
z dniem 1 września, rada podejmuje ją 15
września, a zgodnie z paragrafem 5, ma ona
wejść w życie z dniem podjęcia”. — Szkoła już
istnieje — mówił J. Frelich. — Może zatem
należałoby zapisać w uchwale, że z mocą obo-
wiązującą od 1 września — zastanawiała się
radna RIO. Wątpliwości starała się rozwiać
radczyni prawna Łucja Pierchała, przeko-
nując, że nie ma takiej konieczności, gdyż
z paragrafu 1 uchwały wynika data założenia
szkoły. Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Henryk Frystacki poinfor-
mował, że jej członkowie przyjęli projekt jed-
nogłośnie, a w czasie głosowania radni przy-
jęli go przy 3 głosach wstrzymujących.

Kolejna uchwała przyjęta jednogłośnie, była konse-
kwencją poprzedniej i dotyczyła utworzenia Zespołu
Szkół Zawodowych Specjalnych, powstałego z połą-
czenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Dyrektorem zespołu
będzie osoba wyłoniona w drodze konkursu, a zespół

będzie zakładem budżetowym, prowadzącym spra-
wy finansowo–księgowe we własnym zakresie.

Radni, a wcześniej Komisja Oświaty, Kul-
tury i Sportu przyjęli jednogłośnie zmiany
w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej
i związaną z nimi zmianę nazwy, nadając jej
brzmienie: Rybnickie Centrum Edukacji Za-
wodowej – Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go oraz Praktycznego. Poszerzenie nazwy jest
wymogiem ustawowym, potrzebnym  m. in.  w przy-
padku starań o środki zewnętrzne na działalność
tej placówki.

Zdecydowanie więcej emocji wywołał projekt
intencyjnej uchwały dającej możliwości likwi-
dacji (do końca sierpnia 2005 r.) trzech ryb-
nickich szkół: Zasadniczej Szkoły Zawodowej
nr 5 przy ul. Karłowicza oraz gimnazjów nr 8
(Boguszowice Stare) i nr 9 (Niedobczyce).
Szczególne kontrowersje wywołały plany dotyczą-
ce ZSZ nr 5. Uwarunkowanie tej decyzji i argu-
menty „za” przedstawił wiceprezydent J. Frelich:
szkoła funkcjonuje w budynku położonym wśród
prywatnej zabudowy jednorodzinnej, bez możliwo-
ści dobudowania sali gimnastycznej czy stworze-
nia boiska z prawdziwego zdarzenia. Miasto zapew-
nia, że likwidacja szkoły nie uszczupli oferty edu-
kacyjnej dla chętnych do nauki w zawodach, w któ-
rych szkoli ZSZ nr 5 – piekarz, cukiernik, krawiec,
ogrodnik, fryzjer – bo można się w nich kształcić
w innych rybnickich szkołach: Zespole Szkół Eko-
nomiczno–Usługowych, Zespole Szkół Mechanicz-
no–Elektrycznych i Zespole Szkół Budowlanych.
Koncepcja zakłada, że w szkołach tych znajdą za-
trudnienie również pracownicy zlikwidowanej ZSZ.
Budynek przy Karłowicza był budowany przed laty
na potrzeby żłobka i w razie likwidacji ZSZ znaj-
dzie w nim siedzibę przedszkole z niedalekiej
ul. Mariańskiej, funkcjonujące aktualnie w wyma-
gającym remontu domu prywatnym. Kontrargu-
menty przedstawiła dyrekcja szkoły w piśmie od-
czytanym radnym przez przewodniczącego RM
M. Śmigielskiego. Do szkoły uczęszcza 476
uczniów, z których ponad 25% sprawia problemy
wychowawcze. Jest to młodzież pochodząca czę-
sto ze środowisk zagrożonych patologią, a dyrek-
cja szkoły uważa, że skupienie uczniów w jednym
budynku pozwala lepiej rozwiązywać problemy
wychowawcze. Z pisma wynika, że szkoła stara się
różnymi sposobami polepszyć trudne warunki by-
towe uczniów, w tym zapewnić lekcje WF w innych
okolicznych placówkach. Podobne argumenty
przedstawił Zarząd Oddziału ZNP. Przekonały one
m.in. radnego Bolesława Korzeniowskiego, który
uważa, że decyzja o likwidacji jest przedwczesna.
Podobnego zdania był radny Bronisław Drabiniok,
który podkreślił argument o potrzebie skupienia
w jednym miejscu uczniów trudnych. Odmienne-
go zdania był prezydent A. Fudali, przekonując,
że przeniesienie ich do szkół o wyższym standar-
dzie i integracja z kolegami o wyższej kulturze oso-
bistej, może być dla wychowanków ZSZ dobro-
dziejstwem. Radny St. Stajer złożył formalny wnio-
sek, by z uchwały wykreślić punkt dotyczący ZSZ,
a do sprawy wrócić dopiero po społecznych kon-
sultacjach w gronie radnych, przedstawicieli szkoły
i innych zainteresowanych. J. Frelich wytłumaczył,

że uchwała ma charakter intencyjny
i do lutego 2005 r. takie konsultacje mogą mieć
miejsce. W głosowaniu wniosek nie otrzymał więk-
szości radnych.

Druga część uchwały dotyczyła zamiaru likwi-
dacji Gimnazjum nr 8 w Boguszowicach Starych
i Gimnazjum nr 9 w Niedobczycach. Głównym
powodem takich planów jest stałe zmniejszanie
się liczby uczniów w związku z niżem demogra-
ficznym oraz coraz bogatszą ofertą edukacyjną
dla absolwentów szkół podstawowych. Oba gim-
nazja wchodzą aktualnie w skład zespołów szkół
ponadpodstawowych  i w następstwie likwidacji
w budynkach będą funkcjonować tylko licea.
Uczniowie likwidowanych szkół zostaną przeję-
ci przez inne gimnazja istniejące w dzielnicach
Boguszowice Stare i Niedobczyce.

Radnych, m.in. H. Ryszkę, J. Murę oraz K. Zię-
bę zaniepokoiła szczególnie sytuacja pracowników
– zarówno nauczycieli, jak i administrację. Miasto
zapewnia, że likwidacja odbędzie się bez uszczerb-
ku zarówno dla uczniów, jak i pracowników, któ-
rzy zostaną zatrudnieni w rybnickich placówkach
oświatowych. Dla W. Zawadzkiego niejasna była
intencyjność projektu uchwały – radny uważa,
że głosowanie na tej sesji i tak przesądzi o losie
szkół. Całą uchwałę poparło ostatecznie 17 rad-
nych, 5 było przeciw, a od głosu wstrzymały się 3
osoby.

Okrojony OkrzeszyniecOkrojony OkrzeszyniecOkrojony OkrzeszyniecOkrojony OkrzeszyniecOkrojony Okrzeszyniec
W październiku 2002 roku radni przegło-

sowali powstanie ponad 24–hektarowego
tzw. użytku ekologicznego Okrzeszyniec, po-
łożonego między ulicami Na Niwie, Raci-
borską, Ujejskiego, Wyboistą, Niedobczycką
i Jarzynową. Użytki takie tworzy się w celu
ochrony pozostałości ekosystemów, mających
znaczenie dla zachowania różnorodności biolo-
gicznej. Po weryfikacji okazało się, że ponad 10
ha to tereny użytkowane rolniczo oraz zagospo-
darowane przez właścicieli niewielkie parcele.
Nowa uchwała ma ograniczyć zatem użytek eko-
logiczny do niecałych 14,5 ha. Wiceprezydent
Józef Cyran potwierdził „podejrzenia” radnej
K. Stokłosy, że poprzednie wyliczenia były wy-
nikiem błędu. Okrzeszyniec to wart odwiedze-
nia pięknie zagospodarowany zakątek z ozna-
czeniami gatunków roślin, a trafiają się ponoć
nawet zające... Radni przyjęli uchwałę 18 gło-
sami za, przy 5 wstrzymujących się.

Miasto nabywa, zbywa, zamienia,Miasto nabywa, zbywa, zamienia,Miasto nabywa, zbywa, zamienia,Miasto nabywa, zbywa, zamienia,Miasto nabywa, zbywa, zamienia,
oddaje w użytkowanie...oddaje w użytkowanie...oddaje w użytkowanie...oddaje w użytkowanie...oddaje w użytkowanie...

Sądząc po objętości tradycyjnego punktu
o nabywaniu, zbywaniu, zamianie itp. nieru-
chomości i gruntów – ruch w interesie spory!
Zainteresowanie radnych, w tym szczególnie wni-
kliwej K. Stokłosy, wzbudziła planowana zamiana
gruntów w samym centrum miasta, w wyniku któ-
rej Browary Polskie S.A. otrzymają gminną dział-
kę, co umożliwi dojście do projektowanej przez tę
firmę inwestycji, a miasto będzie mogło powiększyć

c.d. na stronie 8.
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Kolejna sesja RM
odbędzie się

13 października o godz. 16.00

obejścia budynków komunalnych przy ul. Zamko-
wej. Ta inwestycja to galeria handlowo–usługowa,
a także uruchomienie w części przemysłowej pro-
dukcji niepasteryzowanego piwa z możliwością
podglądania procesu jego powstawania. Może to
się stać nie lada atrakcją turystyczną! Miasto zde-
cydowało się też m.in. na bezprzetargowe zbycie
na rzecz dotychczasowych dzierżawców gruntów
pod pawilonami handlowymi na terenie rybnickie-
go targowiska. By wyeliminować wszelkie spory
między właścicielami „sukiennic”, część  parkingo-
wa pozostanie w rękach gminy. Po wyjaśnieniu
wszelkich wątpliwości, radni przyjęli uchwałę jed-
nogłośnie.

Nowy statut dla BushidoNowy statut dla BushidoNowy statut dla BushidoNowy statut dla BushidoNowy statut dla Bushido
Na sesji w czerwcu br. radni podjęli decyzję

o przekształceniu zakładu budżetowego Centrum
Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido” w jednost-
kę budżetową. Powodem tego była „ucieczka”
przed obłożeniem, zgodnie z nowymi przepisami,
podatkiem VAT miejskich dotacji dla zakładów bu-
dżetowych. W związku z tą zmianą trzeba było uak-
tualnić zapisy w statucie „Bushido”, co radni uczy-
nili jednogłośnie.

Do Niedobczyc po zdrowieDo Niedobczyc po zdrowieDo Niedobczyc po zdrowieDo Niedobczyc po zdrowieDo Niedobczyc po zdrowie
W Niedobczycach działa od kilku lat Środo-

wiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych
Psychicznie. Jak powiedziała referująca projekt
uchwały Ewa Ryszka, w zajęciach terapeutycznych
bierze regularnie udział 30–40 osób, funkcjonuje
tu również kilkumiejscowy hostel. O możliwość
uczestniczenia w zajęciach 3 osób z Żor wystąpiły
władze tego miasta, deklarując partycypację w kosz-
tach. Radni jednogłośnie wyrazili na to zgodę.

Oddział zakłademOddział zakłademOddział zakłademOddział zakłademOddział zakładem
Zgodnie z planami Narodowego Funduszu

Zdrowia, w przyszłym roku nie będzie już fi-
nansowania oddziałów dla przewlekle chorych.
Wyprzedzając ten fakt, dyrekcja Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Orzepowicach za-
mierza przekształcić funkcjonujący tu taki oddział
w Zakład Opiekuńczo–Leczniczy. Pozwoli to na
częściową partycypację w kosztach pacjenta bądź
jego krewnych. Projekt uchwały w tej sprawie przy-
gotował Sejmik Województwa Śląskiego, a rybnic-
cy radni zaopiniowali go pozytywnie przy 1 głosie
wstrzymującym się.

Skargi i sporySkargi i sporySkargi i sporySkargi i sporySkargi i spory
Od wielu miesięcy z porządku obrad RM nie

schodzi spór prywatnej Fundacji Signum Ma-
gnum z miastem, które zasypywane jest lawiną
skarg sukcesywnie przez Radę Miasta odrzu-
canych. Tym razem radni zobligowani zostali do
zajęcia stanowiska wobec wezwań Fundacji do usu-
nięcia naruszenia prawa (ustawy o samorządzie
gminnym) czyli uchylenia dwu uchwał (z 2001 i 2004
r.).  Upraszczając: Signum Magnum nie zgadza się
na przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie

ulic Raciborska i Dworek czyli budowy tam ronda,
podważa również zgodę miasta na powstanie cen-
trum rozrywkowo–usługowego Plaza Rybnik po-
przez zarzuty o naruszenie planu zagospodarowa-
nia przestrzennego. Praźródłem sporu jest zarzut
Fundacji o zbyt skromne, jej zdaniem, finansowa-
nie przez miasto swojej działalności czyli prowa-
dzenia środowiskowej świetlicy i domu dziecka.
Kierownictwo placówki oskarża też miasto o dzia-
łanie zmierzające do jej likwidacji.

Absurdalny pojedynek na prawnicze kwestie tak
widocznie radnych zmęczył, że bez żadnej dysku-
sji, 21 głosami za i przy 3 wstrzymujących się, we-
zwań nie uwzględnili. Ale to nie koniec – jak poin-
formował przewodniczący R. Niewelt, Komisja
Rewizyjna otrzymała do rozpatrzenia kolejną
skargę, a jak wynika z bogatej korespondencji –
Fundacja zwróciła się prawdopodobnie do Naczel-
nego Sądu Administracyjnego.

Radni uznali też za niezasadną skargę Marioli
Klapsia na działalność prezydenta, w której doma-
ga się ona „obrony prawnej” w sytuacji zajęcia przez
komornika jej działki w Zebrzydowicach. Jak m.in.
czytamy w uzasadnieniu, (...)Miasto nie posiada
żadnego tytułu prawnego ani interesu do występo-
wania w postępowaniu egzekucyjnym ani kwestio-
nowania treści postępowania cywilnego i wydanego
w jego konsekwencji wyroku(...).

Drugi projekt uchwały dotyczył zażalenia Joachi-
ma Heliosza na niezałatwienie sprawy (dot. zezwo-
lenia na budowę „domków jednorodzinnych”).
Ponieważ w przedmiotowej sprawie toczy się po-
stępowanie administracyjne, zażalenie takie pod-
lega rozpatrzeniu przez organ administracji pu-
blicznej wyższego stopnia – w tym przypadku wo-
jewodę śląskiego. Stwierdzenie przez radnych nie-
właściwości skargi i skierowanie jej do wojewody
przyjęło, zgodnie z procedurą, formę uchwały ko-
legialnej czyli podpisanej przez wszystkich obec-
nych radnych. Za uchwałą głosowało 22 radnych,
a 3 się wstrzymało. Na złożenie swojego podpisu
nie zgodziło się dwóch radnych – St. Stajer
i W. Zawadzki, który głośno wcześniej to zadekla-
rował i prowadził polemikę z radczynią prawną:
— Nie będą podpisywał czegoś, do czego nie jestem
przekonany i czego nie rozumiem — mówił radny.
— Zgodnie z ustawą o samorządzie radny wyraża
swą wolę poprzez głosowanie, a nie podpisywanie...

Radni pytają, wnioskują,Radni pytają, wnioskują,Radni pytają, wnioskują,Radni pytają, wnioskują,Radni pytają, wnioskują,
interpelują i oświadczają...interpelują i oświadczają...interpelują i oświadczają...interpelują i oświadczają...interpelują i oświadczają...

Radna Lidia Rosół  miała wątpliwości co do re-
gulaminu wymiany stolarki okiennej w lokalach
komunalnych, a szczególnie jeśli chodziło o rozli-
czenie zakupu okien i związany z tym problem po-
datku VAT. Prezydent zapewnił, że ADM–y będą
organizować spotkania z lokatorami i sprawę wy-
jaśniać. H. Ryszka poruszył trudny problem zasie-
dlania niedobczyckich „familoków” rodzinami
ze środowisk patologicznych. Wiąże się z tym rów-
nież nierozwiązana wciąż sprawa posterunku poli-
cji w Niedobczycach. Miasto zgodnie z umowa przy-
gotowało siedzibę, nadal jednak nie ma decyzji po-
licji. Józef Ibrom (BSR) wystąpił o przedstawia-
nie radnym sprawozdania z działalności jednostek

Ochotniczej Straży Pożarnej, której miasto przeka-
zuje środki na funkcjonowanie. Ustalono, że spra-
wozdanie takie będzie trafiać do Komisji Samorzą-
du, Bezpieczeństwa i Pomocy Społecznej RM. Rad-
ny Zygmunt Gajda z Radziejowa kolejny raz wywo-
łał temat niedoinwestowania dzielnic górniczych,
a szczególnie chodziło mu o modernizacje boiska
w swojej dzielnicy. Krystyna Stokłosa z zadowole-
niem przyjęła informację o pozyskaniu przez mia-
sto kolejnych środków z funduszy unijnych na reali-
zację inwestycji, ale wyznała, że nieprzyjemnie za-
skoczyła ją procedura wcześniejszego wykładania
pieniędzy przez  benificjenta. — To normalna, po-
wszechnie przyjęta procedura, dziwne, że pani radnej
nieznana — skomentował sprawę prezydent A. Fu-
dali. K. Stokłosa prosiła jeszcze o wyjaśnienie zasad
korzystania ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, przywołała również sprawę złej syn-
chronizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ulic Wodzisławskiej i Hetmańskiej. Podobny pro-
blem, tyle, że dotyczący skrzyżowania w Chwałowi-
cach, poruszył B. Drabiniok. Służby miejskie mają
rzecz sprawdzić. Radny pytał też o termin zakoń-
czenia prac nad planem przestrzennego zagospo-
darowania. Zgodnie z informacją prezydenta, ma
to nastąpić w lutym 2005 roku i będzie to plan bar-
dzo precyzyjny. Radny K. Zięba pytał o stan reali-
zacji uchwały o możliwościach wykupu mieszkań
komunalnych, zaś prezydent odpowiedział, że loka-
torzy wciąż mało na ten temat wiedzą, dlatego
w ADM–ach w październiku rozpocznie się cykl spo-
tkań z najemcami. Radny St. Stajer podjął temat za-
bezpieczenia w budżecie większych środków na be-
tonity dla mieszkańców dzielnic, chcących budować
drogi dojazdowe do posesji. Zaapelował też do władz
miasta o przemyślenie tematu uruchomienia w Ryb-
niku szkoły górniczej, bo takie decyzje podjęto już
w kilku miastach ościennych. Prezydent jest zdania,
że byłoby to możliwe jedynie przy dużym zaangażo-
waniu finansowym Kompanii Węglowej, która musi
też wziąć na siebie zobowiązanie zatrudnienia ewen-
tualnych absolwentów. Poza tym Rybnik stworzył
już bogatą sieć edukacyjną od szkolnictwa artystycz-
nego do wyższego, a szkoły górnicze w miastach
sąsiednich są dostępne również dla młodzieży z na-
szego miasta. Radny Longin Bednorz (RIO) wy-
stąpił o budowę szatni na  boisku przy ulicy Witosa,
zaś J. Mura pytał o działania miasta w sprawie sprze-
daży obiektu przy ul. Reymonta, w którym znajdują
się przychodnie lekarskie. Okazuje się,  że chętni do
kupna budynku właściciele NZOZ–u i prywatnych
gabinetów lekarskich wycofali się z  tych planów.
Na zakończenie radny W. Zawadzki z rozgorycze-
niem mówił o nikłych efektach budowy społeczeń-
stwa obywatelskiego, mając na myśli lekceważący sto-
sunek różnych instytucji do ludzi – banków, teleko-
munikacji, zakładu energetycznego, funduszu zdro-
wia itp. — Na to nie wolno patrzeć obojętnie, a to tylko
wierzchołek góry lodowej...                              (S), r

c.d. ze strony 7.
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Panu Boles³awowi Piecha

Pos³owi RP
Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

z powodu œmierci

MATKI

w imieniu w³adz Miasta Rybnika
sk³adaj¹:

Przewodnicz¹cy Prezydent
Rady Miasta Rybnika Miasta Rybnika

Micha³ Œmigielski Adam Fudali

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ
o œmierci Senatora RP

Adama Graczyñskiego
Odszed³ od nas Cz³owiek w pe³ni oddany sprawom naszego regionu.

Trudne do przecenienia s¹ Jego zas³ugi na rzecz Rybnika
– nasze miasto zawsze liczyæ mog³o na osobiste zaanga¿owanie

i faktyczn¹ pomoc œl¹skiego parlamentarzysty.

Wyrazy szczerego wspó³czucia Ma³¿once, Rodzinie i Bliskim

sk³adaj¹:
Przewodnicz¹cy Prezydent

Rady Miasta Rybnika Miasta Rybnika
Micha³ Œmigielski Adam Fudali

Nasze miasto reprezentowali prezydent Adam Fudali, jego zastępczyni
Ewa Ryszka oraz przewodniczący Rady Miasta Michał Śmigielski, a także
grupa radnych: Lidia Rosół, Jan Kruk, Michał Chmieliński, Józef Ibrom,
Romuald Niewelt i Kazimierz Salamon. W nowoczesnej galerii sztuki,
która jest dumą Larissy, parafowano podpisaną w Rybniku umowę partnerską.
Przedstawiciele Rybnika spotkali się nie tylko z władzami samorządowymi
Larissy, ale także kilku okolicznych miejscowości. Tematem rozmów były moż-
liwości poszerzenia współpracy o wymianę młodzieży, grup artystycznych
i zespołów sportowych i wymiana doświadczeń w różnych sferach życia spo-
łecznego. — Interesowały nas kompetencje samorządowców w greckich mia-
stach, sposób pozyskiwania  środków i finansowania różnych zadań, doświad-
czenia ze współpracy z Unią Europejską, a także codzienne życie mieszkańców
— mówi radna Lidia Rosół. — Zauważaliśmy wiele różnic, szczególnie tych
wynikających z innej mentalności... A Akropol oglądaliśmy tylko z daleka...

Nie było oczywiście przypadkiem, że wizyta zbiegła się z organizowanym
od lat w Larissie Międzynarodowym Festiwalem Orkiestr Dętych i Zespo-
łów Tanecznych, w którym brała udział Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”
pod dyrekcja Mariana Wolnego oraz mażoretki z Domu Kultury w Nie-
dobczycach i ich koleżanki z Koszęcina. Obok rybniczan i gospoda-
rzy, w imprezie uczestniczyły zespoły z Włoch, Cypru i Czech. Ofi-
cjalna delegacja z Rybnika wzięła udział w uroczystej inauguracji

Źródłem kontaktów Rybnika z greckim miastem Larissa był
przed kilku laty rybnicki festiwal orkiestr dętych „Złota Lira”.
Następstwem kilku wzajemnych wizyt przedstawicieli różnych
środowisk z obu miast, było podpisanie w Rybniku w czerwcu
ub. roku umowy partnerskiej. Na początku września br.
z rewizytą do Larissy udała się delegacja Rybnika, by umowę
parafować.

Umowę parafowali burmistrz Contantinos Tzanakoulis, przewodniczący Rady Mia-
sta Larissa Constantinos Megas i prezydent Rybnika Adam Fudali.

Rybnickie mażoretki w greckim plenerze. Nowoczesna galeria sztuki jest dumą Larissy.                   Zdjęcia: M. Chmieliński

festiwalu oraz jego zakończeniu, była też obecna na kilku koncertach.
Przypomnijmy, że położona na Nizinie Tesalskiej w środkowej Grecji,

ponad 100–tysięczna Larissa  jest jednym z dziesięciu miast, z którymi  Ryb-
nik podpisał umowę partnerską. Dzięki aktywnej współpracy międzynaro-
dowej, Rybnik wszedł w czerwcu do grona miast wyróżnionych przez Radę
Europy Honorową Flagą Europy.                                                               (r)

Z rewizytą w greckiej LarissieZ rewizytą w greckiej LarissieZ rewizytą w greckiej LarissieZ rewizytą w greckiej LarissieZ rewizytą w greckiej Larissie
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„Ani jeden dzień bez kreski...”

Zanim zasiedli w szkolnych ławach spotkali się
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. — Przed nami ko-
lejna „mission immposible”, szczególnie dla matu-
rzystów — mówili młodzi ludzie podczas uroczy-
stej inauguracji roku szkolnego.

— Jesteście w drodze do dojrzałego życia, a suk-
ces wydaje się być murowany. Przekonuje mnie
o tym wasza młodość i ambicje oraz doskonałe gro-
no pedagogiczne, które zrobi wszystko, by przygoto-
wać was do nowej matury — mówił goszczący w
TZR zastępca prezydenta miasta Jerzy Frelich.
Uczniów II LO czeka nie tylko nowa matura, ale
również nowi nauczyciele oraz nowe wyzwania.
A w ich realizacji mają im pomóc dobrze wyposa-
żone pracownie językowe i informatyczne, czytel-
nia z dostępem do Internetu, zagraniczne wymia-
ny młodzieżowe oraz liczne koła zainteresowań.
W tym roku szkolnym w II LO otwarto 7 oddzia-
łów klas pierwszych o poszerzonym nauczaniu m.in.
w zakresie matematyczno–fizycznym, matematycz-
no–informatycznym oraz biologiczno–chemicz-
nym. Po raz pierwszy w placówce otwarta została
również klasa dwujęzyczna z rozszerzonym progra-
mem nauczania z języka angielskiego, historii i wie-
dzy o społeczeństwie, w której zajęcia z informaty-
ki i wiedzy o kulturze będą prowadzone w języku
angielskim. W nowym roku szkolnym uczniowie
skorzystają też z wyremontowanej pracowni che-
micznej: — Dzięki wydatnej hojności władz miasta
i ofiarnym sponsorom, w okresie wakacji udało się
wyremontować pomieszczenie i wyposażyć go w nie-
zbędne urządzenia potrzebne do nauki chemii
— mówiła dyrektor placówki Maria Malinowska.

W trakcie uroczystej inauguracji był czas na ślu-
bowanie uczniów pierwszych klas, ale i na nawią-
zanie do filmowego Shreka oraz przypomnienie
bohaterstwa powstańców warszawskich, a z gościn-
nym wykładem zatytułowanym „Samowychowanie

Elegancko ubrani, pełni wakacyjnych wrażeń, ale i z lekkim niepokojem
uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego zainaugurowali nowy rok szkolny.
Dla maturzystów będzie on zwieńczeniem czteroletniej nauki, a zakończy go
„chrzest bojowy” czyli... nowa matura.

drogą do tożsamości” wystąpiła prof. Katarzyna
Olbrycht, absolwentka II LO. Wysłuchali go nie
tylko uczniowie, ale także obecni w TZR emeryto-
wani dyrektorzy i nauczyciele.

— Dla was życie dopiero nabiera rozpędu, chce-
cie je chłonąć otwartymi umysłami. (...) Europa jest
w zasięgu waszej ręki, a po ukończeniu naszej szkoły
możecie podjąć studia na dowolnej, europejskiej
uczelni. Jednak aby studiować, musicie zdać matu-
rę. Dlatego trzeba się uczyć, uczyć i jeszcze raz uczyć...
Wiem, że nauczyciele wciąż wam to powtarzają, ale
w dzisiejszym świecie wiedza i mądrość są przepustką
do ciekawego życia i pracy — przekonywała M. Ma-
linowska. — „Ani jeden dzień bez kreski” – tak po-
wiedziano o starożytnym malarzu greckim Apelle-
sie, a oznacza to, że nie powinno być ani jednego

Pierwszoklasiści z pewnością na długo zapamiętają moment ślubowania...                                           Zdjęcia: s

Z gościnnym wykładem wystąpiła absolwentka II LO
prof. Katarzyna Olbrycht.

W bieżącym roku na remonty obiektów oświa-
towych w mieście przeznaczono 1 mln 510 tys. zł,
a na inwestycje z tej dziedziny ponad dwa milio-
ny. Z ważniejszych prac jakie wykonano warto
odnotować odnowienie elewacji w SP nr 2, malo-
wanie klas i korytarzy w SP nr 24, izolację ścian
zewnętrznych i remont dachu w Gimnazjum nr 10.
Dach wyremontowano również w G nr 4, a w G nr 12
wymalowano salę gimnastyczną i korytarze.

Inauguracja roku szkolnego 2004/2005

„Ani jeden dzień bez kreski...”

W Gimnazjum nr 3 w Chwałowicach odnowiono salę gimnastyczną i częściowo wymieniono okna.          Zdj.: s dokończenie na stronie obok

Uczniowie wypoczywali,Uczniowie wypoczywali,Uczniowie wypoczywali,Uczniowie wypoczywali,Uczniowie wypoczywali,
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...tak odmienne były tegoroczne
wakacje dla dzieci i dorosłych, ale dzięki
temu młodzi ludzie, rozpoczęli naukę
w wyremontowanych budynkach.

dnia bez owocnej pracy. Wierzcie mi, z tych kresek
wielu z was zbuduje sobie ciekawe i owocne życie.

Jednak zanim to nastąpi, uczniowie będą się sta-
rali skorzystać z życzeń ”pojemnych umysłów
i „otwartych” głów, a nauczyciele, by nie zabrakło
im „dobrych pomysłów na kształcenie młodzieży”.

(S)
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Dobiegają końca prace w G nr 3 w Chwałowicach – malowanie
sali, częściowa wymiana okien oraz remont dachu. Większemu
remontowi poddane zostało Przedszkole nr 36 – placówkę wy-
malowano i wykonano instalację elektryczną. W P nr 31 w Chwa-
łęcicach wyremontowano dwie łazienki. — Na inwestycje prze-
znaczono w tym roku 2 mln 213 zł m.in. na wymianę stolarki okien-
nej. Częściowa wymiana miała miejsce w 25 obiektach – szkołach
i przedszkolach — informuje naczelnik Wydziału Infrastruktury
Miejskiej i Inwestycji UM Dorota Bienek.

W wyniku przetargów wybrano wykonawców na wymianę ko-
tłowni na gazową w P nr 9 i dachu w SP nr 1. 13 września doko-
nano otwarcia ofert na wymianę kotłowni w SP nr 24 w Popielo-
wie. Po unieważnieniu przetargu rozpisano kolejny na wymianę
kotłów w SP nr 18 w Boguszowiacach. — Planowana jest rów-
nież adaptacja domu nauczyciela wraz z rozbudową na przedszkole
w Golejowie. Z myślą o tej inwestycji został złożony wniosek
o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i być może jeszcze w tym mie-
siącu zapadnie rozstrzygnięcie. Jeżeli tak się stanie, rozpoczniemy
procedurę przetargową, a prace ruszą w przyszłym roku — mówi
D. Bienek. Trwa również postępowanie przetargowe na opraco-
wanie dokumentacji na budowę dwóch nowych sal gimnastycz-
nych – przy Gimnazjum nr 2 i II LO, gdyż funkcjonujące tam
obecnie są zbyt małe. W SP nr 5, G nr 10 i G nr 3 powstaną też
trzy boiska. Obiekty te również ubiegają się o dofinansowanie
w ramach ZPORR.                                                                    (S)

Istnieją możliwości odbycia stażu w niemieckim mieście Dorsten
dla absolwentów szkół wyższych o kierunkach automatyka,
informatyka, elektronika, telekomunikacja.

Urząd Miasta Rybnika we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Centrum
Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej realizuje projekt pt. „Podniesienie kon-
kurencyjności rybnickich absolwentów poprzez staże w partnerskim Dorsten”,
w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt ten jest realizowany przy wsparciu
Wspólnot Europejskich. Oferta skierowana jest do absolwentów szkół wyższych, któ-
rzy po zakończeniu studiów nie znaleźli zatrudnienia i są zarejestrowani w Powiato-
wym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. Uczestnicy stażu muszą znać język nie-
miecki w stopniu średnio zaawansowanym. Na potrzeby realizacji stażu przed wyjaz-
dem absolwenci będą uczestniczyć w kursie językowym, którego celem będzie posze-
rzenie umiejętności językowych.

Staż w Dorsten przewidziany jest w miesiącach styczeń–marzec 2005 r. (9 tygodni).
Celem stażu jest zapoznanie absolwentów z możliwościami praktycznego wykorzysta-
nia zdobytej wiedzy z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w oparciu o nowe technolo-
gie. Staże będą odbywać się w firmach niemieckich zajmujących się głównie produkcją,
rozwojem i sprzedażą systemów komputerowych, transferem informacji w sieci, inter-
necie, przez telefon, wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w systemach informa-
tycznych.

Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem na staż do Dorsten powinny skon-
taktować się z Wydziałem Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Euro-
pejskiej Urzędu Miasta w Rybniku, ul.Chrobrego 2 (tel. 42 22 641, pok. 210,
e–mail:  gospodarka@um.rybnik.pl). Zapisy przyjmowane są do 30.09.2004 r.

Zapisy tylko do 30 września!Zapisy tylko do 30 września!Zapisy tylko do 30 września!Zapisy tylko do 30 września!Zapisy tylko do 30 września!

Za wszelkie treści rozpowszechniane w ramach projektu odpowiada wyłącznie jego Promotor –
Miasto Rybnik. Krajowa Agencja oraz Komisja nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzy-
stania informacji, publikacji i materiałów powstałych w związku z realizacją projektu.

Staż w DorstenStaż w DorstenStaż w DorstenStaż w DorstenStaż w Dorsten
dokończenie ze strony obok

W myśl założeń Unia Europejska powinna stać się najbardziej konku-
rencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarką świata (lepszą od go-
spodarki Stanów Zjednoczonych), zdolną do trwałego wzrostu gospodar-
czego i oferującą więcej lepszych miejsc pracy oraz zapewniającą większą
spójność społeczną. Plan ten, nazwany „strategią lizbońską”, wymaga dzia-
łań na różnych płaszczyznach: rynku wewnętrznym, tworzenia społeczeń-
stwa informatycznego, badań naukowych, edukacji, strukturalnych reform
ekonomicznych, stabilnej waluty oraz szeregu posunięć makroekonomicz-
nych, sprzyjających wzrostowi gospodarczemu i stabilności finansów publicz-
nych. Większość tych dziedzin jest ze sobą połączona: stabilne finanse pu-
bliczne wspomagają wzrost gospodarczy, a więc i tworzenie nowych miejsc
pracy, zmniejszenie bezrobocia ogranicza koszty ubezpieczeń socjalnych,
a to z kolei poprawia stan finansów publicznych itd.

Po czterech latach wdrażania „strategii lizbońskiej”, Rada i Komisja
Europejska postanowiły podsumować i nieco zrewidować dotychczasowe
działania tak, by w marcu przyszłego roku – na półmetku wyznaczonego
czasu - mieć już konkretne wytyczne do dalszego działania. Powołana zo-
stała więc do życia międzynarodowa grupa specjalistów pod przewodnic-
twem byłego premiera Holandii Wima Koka. Jej członkiem został m.in.
nasz były minister spraw zagranicznych Dariusz Rosati. Ten trzynasto-
osobowy zespół, złożony z niezależnych ekspertów z różnych dzie-
dzin, do listopada br. przedstawi Komisji Europejskiej specjalny
raport, który będzie dla niej wytyczną w przygotowaniach pro-
pozycji zmian w kierunkach „strategii lizbońskiej”. Pracują w nim

Na szczycie w Lizbonie (marzec 2000) szefowie rządów państw
Unii Europejskiej uzgodnili cel strategiczny,  jakim jest przejście
gospodarki unijnej – w ciągu dziesięciu lat – do poziomu
najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata.

przedstawiciele związków za-
wodowych, przedsiębiorcy, po-
litycy i naukowcy. Grupa spe-
cjalistów ma nadać nowy bieg
działaniom związanym z wdra-
żaniem strategii.

Jest rzeczą bezsprzeczną, że główne założenia „strategii lizbońskiej” nie-
co się dewaluują. Z różnych względów jej realizacja idzie coraz trudniej.
Ma na to wpływ m.in. wewnętrzne różnicowanie się Unii Europejskiej, cho-
ciażby ze względu na ostatnie jej rozszerzenie o dziesięć nowych państw
członkowskich, ale również szeroko pojęta nieefektywność dotychczasowych
systemów instytucjonalno–regulacyjnych i biurokracja.

Jak zauważył dziennik „Rzeczpospolita”, kraje skandynawskie bardzo do-
brze radzą sobie z wprowadzaniem gospodarki opartej na wiedzy, innowa-
cyjności i konkurencyjności. Z drugiej strony, na przykład Irlandia, Wielka
Brytania, Holandia czy Hiszpania, wykazują znaczną elastyczność systemów
administracyjnych. Kraje południowe nieco odstają, lecz jak na ich poziom
rozwoju, funkcjonują nieźle. Problemem jednak, paradoksalnie, są duże
i wysoko rozwinięte kraje założycielskie UE – Niemcy, Francja i Włochy.
Są to państwa o decydującym potencjale, lecz funkcjonujące w ramach skost-
niałych struktur (przede wszystkim związkowych), utrudniających potrzeb-
ne zmiany. Gazeta zauważa, że jeżeli sytuacja taka potrwa jeszcze kilka lat,
to pojawi się w Europie zupełnie nowa geografia rozwoju.

Krzysztof Jaroch
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W siedzibie Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
spotkali się kombatanci kilku dawnych żołnierskich formacji – Armii Krajowej,
Batalionów Chłopskich, Armii Ludowej i in. Wśród gości był też przebywający
w Rybniku żołnierz armii gen. Andersa, podporucznik Czesław Wicherek ze Szko-
cji, a także prezydent miasta Adam Fudali  i Starszy Cechu Jerzy Gawliczek.

Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie nominacji na stopnie
oficerskie i podoficerskie, a otrzymali je Stanisław Sykut, Tadeusz Pachowicz,
Jerzy Krzystek i Zbigniew Rusiński. Kpt. Tadeusz Kuśmierczyk z WKU
w Rybniku zo-
stał uhonoro-
wany Od-
znaką Zasłu-
żonego dla
Z w i ą z k u
Kombatan-
tów i Byłych
Więźniów Po-
l i t ycznych ,
a prezydent
pogratulował
wszystkim wy-
różnionym. — Kiedy ojczyzna potrzebowała pomocy, wy na to wezwanie odpo-
wiedzieliście i za to chcę wam serdecznie podziękować. Życzę zdrowia i optymi-
zmu — mówił. Do życzeń dołączyli się również gospodarze spotkania Z. Ru-
siński i Tadeusz Wilk, którzy podziękowali też sponsorom i przyjaciołom
Związku za okazaną pomoc. Później kombatanci biesiadowali oraz snuli wspo-
mnienia nie tylko z czasów wojny...                                                                          (S)

W kombatanckim spotkaniu uczestniczył też były żołnierz armii gen.
Andersa, podporucznik Czesław Wicherek ze Szkocji (po prawej).

Dzień Weterana

Podobnie jak w latach ubiegłych, Związek Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Rybniku zorganizował uroczyste
spotkanie z okazji obchodzonego 1 września Dnia Weterana.

Wspomnienia wciąż żywe...Wspomnienia wciąż żywe...Wspomnienia wciąż żywe...Wspomnienia wciąż żywe...Wspomnienia wciąż żywe...

W związku z przypadającymi na rok 2005 obchodami 100–lecia powsta-
nia pierwszego miejskiego parku „Kozie Góry” w Rybniku i początkiem
istnienia publicznych terenów zielonych, Zarząd Zieleni Miejskiej w Ryb-
niku zwraca się z prośbą do mieszkańców o nadsyłanie wszelkich fotografii,
dokumentów, wycinków z gazet lub zapisków związanych z historią powsta-
wania terenów zieleni w naszym mieście. Szczególnie poszukiwane są pa-
miątki z okresu międzywojennego i powojennego.

Kopie dostarczonych materiałów posłużą do uzupełnienia kroniki zakła-
dowej o historii powstania i tworzenia zieleni miejskiej Rybnika.

Materiały prosimy dostarczać do redakcji „Gazety Rybnickiej”
w terminie do końca roku 2004.

Od 1 września br. dotychczasowe linie autobusowe na trasie Ryb-
nik–Żory o numerach ŻR1 i ŻR2 zastąpiła linia nr 52, organizowa-
na przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku. Zmiany te są
wynikiem wycofaniem się miasta Żory z organizacji komunikacji miejskiej
na wspomnianej linii. W związku z tym, wprowadzony zostaje nowy roz-
kład jazdy, obejmujący część dotychczasowych linii ŻR administrowanych
przez rybnicki ZTZ. Na linii nr 52 ważne będą wyłącznie bilety ZTZ, obo-
wiązujące obecnie w komunikacji miejskiej na terenie Rybnika. Równo-
cześnie z wprowadzeniem nowej linii nr 52 stracą ważność dotychczasowe
bilety, wspólne dla linii ŻR. Rozkład jazdy autobusów ZTZ Rybnik
znajduje się na stronie internetowej: www.ztz.rybnik.pl/rj2.php.

Podczas obchodów Dnia Weterana wręczono nominacje na stopnie oficerskie
i podoficerskie.                                                                                             Zdjęcia: s

W związku z przygotowywaną wystawą „Z historii reklamy ulicznej i poli-
graficznej w Rybniku”, Muzeum w Rybniku zwraca się z prośbą do mieszkań-
ców naszego miasta i okolic o użyczenie wszelkich materiałów i przekazania wia-
domości związanych z reklamą uliczną i poligraficzną w tym prasową, dotyczącą
rybnickiego Rynku, od początków XX wieku do czasów współczesnych.

Poszukujemy materiałów takich jak: szyldy sklepowe oraz inne reklamy ze-
wnętrzne, fotografie, rysunki, plakaty, ulotki, foldery, katalogi, reklamy prasowe
i reklamy z różnych wydawnictw.

Prosimy o kontakt (do 15 października 2004 br.), z Działem Historii
i Kultury regionu w Muzeum w Rybniku, Rynek 18 (wejście od ulicy
M.C. Skłodowskiej), w godzinach od 7.00 do 15.00.

Telefony kontaktowe: 42 214 23, 42 256 43.
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Autobusem do ŻorAutobusem do ŻorAutobusem do ŻorAutobusem do ŻorAutobusem do Żor

Sześciu rybnickich radnych wzięło udział w seminarium wyjazdo-
wym organizowanym przez Centrum Doskonałości OPTI Energy przy
Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach pod
tytułem „Przykłady realizacji komunalnej polityki ekoenergetycznej”.

Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z nowoczesnymi roz-
wiązaniami wybranych obiektów z zakresu ekoenergetyki komunalnej
na terenie Polski, Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji. Ponadto, zapo-
znanie – przede wszystkim przedstawicieli samorządów lokalnych odpo-
wiedzialnych za kształtowanie rozwoju energetyki komunalnej na tere-
nie gmin, powiatów i województwa – z efektami realizacji komunalnej
polityki ekoenergetycznej zastosowanymi w sąsiednich państwach.

Podczas wyjazdu studialnego jego uczestnicy zapoznają się z funkcjo-
nowaniem instalacji kotłowni opalanej słomą w okolicach Lubania oraz
kopalni węgla brunatnego „Bogatynia”. Zwiedzą też elektrociepłownię
na biomasę w Ostritz, elektrociepłownię wykorzystującą biogaz w Hirsch-
felde oraz elektrociepłownię w Zittau. Zobaczą instalację spalarni odpa-
dów i centrum recyklingu odpadów w Pradze oraz instalację energetyki
komunalnej wykorzystującej spalarnię odpadów w Wiedniu. Ostatnim
punktem seminarium będzie zapoznanie się z funkcjonowaniem elektrowni
jądrowej w Bohunicach.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku organi-
zuje konferencję pt. „ISO 9001:2000 a klient”, połączoną z wręcze-
niem firmie certyfikatu ISO 9001:2000. Konferencja będzie miała miej-
sce w budynku Akademii Ekonomicznej w rybnickim Zespole Szkół Wy-
ższych o godz. 11.00, we wtorek 28 września. Udział w spotkaniu weźmie
prezydent Rybnika Adam Fudali.

Więcej szczegółów na temat PWiK na stronie www.pwik-rybnik.pl. Tam
też można obejrzeć prezentację multimedialną, argumentującą korzyści
przyłączania gospodarstw domowych do budowanej w mieście, w ramach
unijnego programu ISPA, sieci kanalizacji sanitarnej.

Komunalna polityka ekoenergetycznaKomunalna polityka ekoenergetycznaKomunalna polityka ekoenergetycznaKomunalna polityka ekoenergetycznaKomunalna polityka ekoenergetyczna

ISO dla „wodociągów”ISO dla „wodociągów”ISO dla „wodociągów”ISO dla „wodociągów”ISO dla „wodociągów”

Z historii reklamyZ historii reklamyZ historii reklamyZ historii reklamyZ historii reklamy Zielony „wiek” RybnikaZielony „wiek” RybnikaZielony „wiek” RybnikaZielony „wiek” RybnikaZielony „wiek” Rybnika
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Wspomnienia wciąż żywe...Wspomnienia wciąż żywe...Wspomnienia wciąż żywe...Wspomnienia wciąż żywe...Wspomnienia wciąż żywe...
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Wiek patrona

I tak właśnie się dzieje, a potwierdziły to wrześniowe uroczysto-
ści na cmentarzu komunalnym, w których, jak co roku uczestniczy-
li przedstawiciele władz miasta, Wojskowej Komendy Uzupełnień,
straży miejskiej i pożarnej, policji, Związku Harcerstwa Polskiego,
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenia Rodzin Ka-
tyńskich, Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Polaków Poszkodo-
wanych przez III Rzeszę Niemiecką oraz Związku Piłsudczyków,
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a także
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Pol-
skiego. Nad grobami modlił się ks. Michał Anderko, uroczystość popro-
wadził dyrektor RCK Adam Świerczyna, a wśród uczestników był rów-
nież poseł na sejm RP Andrzej Zając. O powstańcach śląskich, poległych
i pomordowanych na frontach II wojny światowej, w hitlerowskich więzie-
niach i obozach oraz w sowieckich łagrach pamiętała także młodzież

65 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Pamięć o bohaterach
— We  wrześniu 65 lat temu, wielu młodych ludzi wprost

ze szkolnej czy studenckiej ławy zostało rzuconych w wir
piekielnej machiny wojennej, która zaprzeczyła
podstawowym wartościom ludzkim. Machiny, w której
przestało się liczyć sumienie — mówił wiceprezydent
Jerzy Frelich. — Pamięć o tamtych ludziach musi żyć
w nas na zawsze.

Pamięć poległych i pomordowanych uczcili przedstawiciele władz miasta i członkowie działa-
jących w mieście związków kombatanckich.

Harcerze złożyli kwiaty na mogile Żołnierzy Września...
... a uczniowie Gimnazjum nr 1 wspominali nauczycieli, którzy zginęli w Katyniu.

Zdjęcia: s

i nauczyciele rybnickich szkół – I i II LO oraz Gimnazjum nr 1, którzy
wspominali tamte pamiętne wydarzenia. Delegacje złożyły kwiaty na mogi-
le Żołnierzy Września, pod tablicą ofiar Katynia oraz pod pomnikiem Po-
wstańców Śląskich.

Organizatorem uroczystości był Wydział Edukacji Urzędu Miasta oraz
Rybnickie Centrum Kultury.                                                                    (S)

Nie tylko Gimnazjum nr 3 (dawniej SP nr 14), ale rów-
nież rybnicki Hufiec ZHP nosi imię Józefa Pukowca, dla-
tego w uroczystościach obok nauczycieli i uczniów wzięli
udział także harcerze. — Mamy wspólnego patrona, posta-
nowiliśmy razem świętować — mówiła dyrektor G nr 3
Jolanta Myszor. J. Pukowiec patronuje także dwóm in-
nym placówkom na Śląsku – szkołom w Pszczynie i Paw-
łowicach, a ich przedstawiciele również wzięli udział w uro-
czystościach. Wspólnie z nimi świętowali też członkowie
rodziny J. Pukowca, przedstawiciele władz miasta, kura-
torium oświaty i Rady Dzielnicy Chwałowice.

„Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje”
– słowa Jana Pawła II były mottem, które
towarzyszyło uroczystościom upamiętniającym
setną rocznicę urodzin hm. Józefa Pukowca,
patrona Gimnazjum nr 3 w Chwałowicach.
Z tej okazji poświęcono nowy sztandar szkoły.

Wiek patrona

Na ręce dyrektor G nr 3 Jolanty Myszor gratulacje złożył Jerzy Frelich, który sam został odznaczony
srebrnym krzyżem za zasługi dla ZHP. Obok młodzież z nowym sztandarem szkoły.                       Zdj.: s.c.d. na stronie 34.
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Tegoroczna, dwudniowa impreza miała podwój-
nie uroczysty charakter, zbiegła się bowiem z ob-
chodami 30–lecia siedziby rybnickich rzemieślni-
ków – Domu Rzemiosła, znanego powszechnie
jako „okrąglak”. Miał również miejsce tradycyjny
Jarmark Śląski, rozstrzygnięto też konkurs na Rze-
mieślnika Roku. Oficjalne uroczystości rozpoczę-
ła msza w bazylice św. Antoniego, skąd uczestnicy
przeszli do Domu Rzemiosła. Wśród gości byli
m. in. patronujący imprezie poseł Jan Klimek, pre-
zydent Rybnika Adam Fudali oraz starosta ryb-
nicki Damian Mrowiec, a także deputowany do
Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, posło-
wie Andrzej Zając i Andrzej Markowiak, wice-
wojewoda Andrzej Waliszewski oraz wicemarsza-
łek woj. Śląskiego Marian Jarosz.

Rzemiosło, jako jedna z najstarszych, zorgani-
zowanych grup społecznych, wyróżniał się bogac-
twem symboliki. Znak i barwa miały w strukturze
cechowej bardzo duże znaczenie integrujące. Dzi-
siejsze rzemiosło chętnie do swoich głębokich tradycji
nawiązuje, a przykładem jest choćby zaprezentowanie

na rybnickiej uroczystości nowego symbolu – flagi
cechowej, która miała później zawisnąć na masz-
cie przed siedzibą Cechu. Podobne flagi – symbole
obecności i przydatności Cechu w lokalnej społecz-
ności Starszy Cechu Józef Gawliczek wręczył part-
nerom Cechu – przedstawicielom miasta, staro-
stwa, rybnickiej Izby Przemysłowo–Handlowej
i Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Zarząd Ce-
chu powołał też do życia nagrodę specjalną – Laur
Rybnickiego Rzemiosła – a  pierwszymi laureata-
mi zostali starsi cechu, byli i obecny oraz dyrektor
Edward Szweda.

Uhonorowano też żyjących jeszcze budowni-
czych „okrąglaka”. Historię budowy Domu Rze-
miosła i rolę, jaką obiekt ten spełnia do dnia dzi-
siejszego, przypomniała wystawa przygotowana
przez Zbigniewa Solarskiego. Komitet budowy,

któremu przewodniczył Leon Brzezinka, zawią-
zał się w 1964 roku, ale budowa przy ul Wysokiej
ruszyła dopiero kilka lat później. Od 1974 roku tu
skupia się rzemieślnicze życie regionu – Cech zrze-
sza przecież ponad 500 zakładów rzemieślniczych
z 10 gmin. Dzięki reprezentacyjnej sali, „okrąglak”
ten stał się miejscem spotkań nie tylko rzemieślni-
ków i jest jednym z najbardziej znanych obiektów
w mieście, pełniąc nie tylko funkcje administracyj-
ne, ale również warsztatowe, kulturalne, a przede

wszystkim in-
tegracyjne.

W miejscu
tym miało
również miej-
sce uhonoro-
wanie zwy-
cięzców do-
r o c z n e g o
konkursu na
Rzemieślnika
Roku. Za rok
2003 tytuł ten
o t r z y m a l i :
Czesław Wa-
łach z Książe-
nic (piekar-
stwo i ciast-
k a r s t w o ) ,
w tej samej

branży Anna i Piotr Niewelt z Rybnika–Wielo-
pola, Maria Adamczyk–Dudek z Ryb-
nika–Niedobczyc (zakład kamieniarski),
Dariusz Szymura ze Świerklan (branża
remontowo–budowlana), Janusz Koło-
dziejski z Jankowic (usługi ciężkim sprzę-
tem, przewierty, instalatorstwo), Piotr
Szymura z Gaszowic (blacharstwo samo-
chodowe), w tej samej branży Janusz
Łatyszonek z Rybnika, Eugeniusz Gó-
recki (branża samochodowa – zakłady
w Żorach–Roju i Świerklanach) oraz Aloj-
zy Hoła z Rybnika–Orzepowic (branża re-
montowo–budowlana).

Na czas trwania Jarmarku Śląskiego
rzemieślnicy swoje kramy rozłożyli w są-
siedztwie Teatru Ziemi Rybnickiej,

prezentując wyroby w kilku branżach. Można było
zaopatrzyć się w smaczne ciasta i pieczywo, zapo-
znać z najnowszymi trendami we fryzjerstwie, po-
dziwiać artystyczne kowalstwo i wyroby odlewni-
cze, najnowsze zdobycze techniki w mechanice po-
jazdowej oraz precyzyjnej, a także w branży budow-
lanej. Na plenerowej scenie „Pod Wierzbą” wystą-
pił regionalny zespół „Karolinki”, orkiestra rybnic-
kiej szkoły muzycznej oraz czeski zespół „The Be-
atles Revival” z Pragi, który przypomniał najwięk-
sze przeboje „czwórki z Liverpoolu”. Nad całością
Święta Rzemiosła czuwała organizacyjnie Podstar-
sza Cechu Wiesława Czosnecka–Bednarz.

— Zależy nam, by kultywować i zachować rze-
mieślnicze tradycje z całą ich bogatą symboliką, wi-
dowiskowym ceremoniałem i wartościami, które te
tradycje niosą — powiedział sekretarz Zarządu
Cechu Lech Gęborski. — Chcemy wyjść na ze-
wnątrz, pokazać się społeczeństwu. Dlatego zorga-
nizowaliśmy uroczysty przemarsz z bazyliki ze wszyst-
kimi rzemieślniczymi akcesoriami, po to rzemieślni-
cy prezentują się na Jarmarku Śląskim wychodzą ze
swoimi wyrobami. Rzemieślnicza tradycja jest czę-
ścią naszej kulturowej tożsamości, a więc nas sa-
mych... Dobrze, że w uroczystościach uczestniczyła
rzemieślnicza młodzież, która, miejmy nadzieję, tra-
dycje będzie podtrzymywać...

(r), współpraca: praktykantki
Bożena Popiołek, Ewa Górka,

Hanna Kaznocha (Uniwersytet Opolski)
i Magdalena Latocha (PWSZ w Raciborzu)

Gospodarze i goście z nowym symbolem rybnickiego rzemiosła.
                       Zdj.: Foto Galeria A. Foltynowicz–Koterskiej

Zdj.: Foto Galeria...

Jarmarkowe wypieki.

Rzemieślnicze świętoRzemieślnicze świętoRzemieślnicze świętoRzemieślnicze świętoRzemieślnicze święto
Już po raz czwarty Cech Rzemiosł oraz

Małej i Średniej Przedsiębiorczości był
organizatorem Święta Rzemiosła.

Rzemieślnicze świętoRzemieślnicze świętoRzemieślnicze świętoRzemieślnicze świętoRzemieślnicze święto
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Popielów – RadziejówPopielów – RadziejówPopielów – RadziejówPopielów – RadziejówPopielów – Radziejów
Dzielnice te, choć administracyjnie odrębne i nieskore do połączenia, od

wielu już lat organizują, za sprawą wspólnej parafii, wspólne dożynki. W tym
roku rozpoczęła je tradycyjnie poranna msza święta w kościele Trójcy Prze-
najświętszej, w czasie której poświęcono dożynkowy wieniec. Później zaś
z okolic boiska w Radziejowie ulicami obu dzielnic ruszył barwny korowód
z amazonkami wierzchem na czele. W jego skład wchodziło ponad 20 ustrojo-
nych pojazdów: zaprzęgi konne z bryczkami, traktory oraz samojezdne ma-
szyny rolnicze różnego kalibru, z potężnymi „Bizonami” włącznie, a także wóz
strażacki z członkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Na przyczepach zasiedli
mieszkańcy dzielnic, a wśród nich członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w re-
gionalnych strojach, czuwające nad okazałym dożynkowym wieńcem, który
przygotowuje od lat prawdziwa mistrzyni Irena Baron. Uczestnikami koro-
wodu byli też dzielnicowi samorządowcy i gospodarze dzielnic oraz radni, zaś
w paradnej bryczce –  prezydent Adam Fudali i przewodniczący Rady Mia-
sta Michał Śmigielski, przygrywał zaś orkiestra kop. „Chwałowice”. Wszy-
scy otrzymali „woniaczki” z kwiatów i kłosów tegorocznego zboża.

Cała kawalkada, poświęcona „w biegu” przez ks. proboszcza Antoniego
Odróbkę, przybyła na teren OSP w Popielowie. Tam starostowie dożynek
Róża Brachman i Jerzy Wałach, prezes Kółka Rolniczego w Popielowie,
przekazali gospodarzowi miasta Adamowi Fudalemu bochen świeżo upie-
czonego chleba. Dożynki uświetnił występ regionalnego zespołu „Jagoda”
z Rownia, a zakończyła je zabawa taneczna.

Mimo przemysłowego charakteru miasta, rolnictwo w niektórych dzielni-
cach ma się zupełnie dobrze, a jego poziom mierzy się ilością nowoczesnego
sprzętu. W Radziejowie gospodarze dysponują 25 ciągnikami, 4 kombajna-
mi (w Popielowie – 2) i nowoczesnymi prasami do słomy. Co ważniejsze,
gospodarstwa przejmują młodzi, którzy bardzo chętnie włączają się w orga-
nizacje dożynek, a tym samym w podtrzymywanie pięknej tradycji.

Organizatorzy radziejowsko–popielowskiego święta plonów wszystkim
uczestnikom składają serdeczne podziękowania

KłokocinKłokocinKłokocinKłokocinKłokocin
Choć w dzielnicy tej ostało się niewiele gospodarstw rolnych, a dożynki

są organizowane co dwa lata, tradycja święta plonów jest tu bardzo silna.
W  dożynkowej mszy w kościele pod wezw. św. Józefa, w czasie której poświęco-
no „koronę” uplecioną z tegorocznych zbóż, wzięło udział kilkuset mieszkań-
ców. W strojnym korowodzie, który ulicami dzielnicy przejechał pod siedzibę
Ochotniczej Straży Pożarnej, obok przedstawicieli dzielnicowej społeczności,
w tym Koła Gospodyń Wiejskich, OSP i in. organizacji, wzięli udział goście:
zastępca prezydenta Józef Cyran, reprezentant Referatu Rolnictwa UM, pro-
boszcz–senior Eugeniusz Mencel i proboszcz aktualny Andrzej Gruszka,
dyrekcja szkoły i przedszkola. Upieczony z tegorocznej mąki chleb dożynkowi
starostowie Róża Smołka i Franciszek Marcisz przekazali gospodarzowi do-
żynek, radnemu i przewodniczącemu Rady Dzielnicy Stanisławowi Stajero-
wi. Zwracając się do wiceprezydenta, wyraził on nadzieję, że „plony” będą
w mieście dzielone sprawiedliwie... Towarzyszący uroczystości regionalny ze-
spół „Józefinki” przedstawił w pieśni i wierszu polskie tradycje szacunku dla
chleba, będące źródłem żniwnych obrzędów. Przed zgromadzonymi na uroczy-
stości wystąpił też zespół „Przygoda”. Na dożynkowym festynie nie zabrakło
„jadła i napitków”, mini–lunaparku dla dzieci i handlowych stoisk.

OchojecOchojecOchojecOchojecOchojec
Rada Dzielnicy Rybnik–Ochojec, LKS „Płomień” Ochojec i tam-

tejsze Koło Gospodyń Wiejskich zaprosiło mieszkańców swojej dzielnicy
na festyn dożynkowy. Plenerowa zabawa odbyła się na boisku sportowym,

Plon niesiemy...
Mimo bardzo już niewielu obszarów wykorzystywanych

rolniczo, w rybnickim pejzażu żywe są wiejskie tradycje święta
plonów. Dożynki organizowane są w co najmniej kilku
dzielnicach, gdzie wciąż jeszcze istnieją gospodarstwa rolne.

a rozpoczęła się od korowodu dożynkowego z udziałem 8 barwnych ekip,
prezentujących m.in. potencjał strażaków z OSP, trofea Koła Łowieckiego
i służbę zdrowia w krzywym zwierciadle. Komisja oceniająca pomysłowość
i inwencję mieszkańców Ochojca, w składzie: prezydent Adam Fudali,
Jan Kowol i Jan Porała – obaj z Rady Dzielnicy, zdecydowała się przy-
znać pierwsze miejsce Kołu Gospodyń Wiejskich, których barwnie ozdo-
biony traktor wiózł zwaśnionych „Pawlaków” i „Karguli”. Drugie miejsce
zajęli zachwalający walory agroturystyki Bożena i Adam Kubicowie,
a trzecie Koło Emerytów i Rencistów, odsłaniające uroki życia emery-
tów w UE. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody m.in. ... słoik miodu,
ogórki kiszone i beczkę piwa. W programie dożynkowego festynu zaplano-
wano występy uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Ochojca, Dzie-
cięcego Zespołu Folklorystycznego „Wrazidloki” ze Szczygłowic, zespo-
łów ludowych „Żory” i „Małe Żory” oraz zespołu muzycznego „Rekulty-
wacja”. Imprezie towarzyszyła loteria fantowa, a jedną z nagród był pobyt
w hotelu „Orlik”.

Tekst i zdjęcia: (r), (S)
Zdjęcia z dożynek również na II stronie okładki.

Ochojec – pierwsze miejsce w konkursie na najbarwniejszy przejazd zajęło Koło Gospodyń
Wiejskich, których barwnie ozdobiony traktor wiózł zwaśnionych „Pawlaków” i „Karguli”.

Popielów, Radziejów – gospodarze miasta w paradnej bryczce.

Kłokocin – starostowie przekazują chleb gospodarzowi dożynek.
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Kilka tysięcy osób pożegnało wakacje na festynie w Kamieniu. Tym razem impreza
odbyła się przy pięknej pogodzie, a gwiazdy – zespół „Wilki” i Marco Bocchino –
nie musiały chować się przed burzą z piorunami, jak to miało miejsce w czerwcu
br. na Błoniach.

Pożegnanie wakacji z „Wilkami”

Nim jednak na scenie pojawił się gadatliwy Włoch, a później Robert Gawliński, wystąpił rodzimy, dobrze
się zapowiadający zespół instrumentalno–wokalny „Sound Sabotage”, grupa „Stauros” z Katowic
i mający już swoich wielbicieli Mały Teatr Tańca z Rybnickiego Centrum Kultury. Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji zapełnił się stoiskami gastronomicznymi i handlowymi, a hitem wieczoru były błyskające koloro-
wymi diodami wisiorki. Wprawdzie
w basenie już nikt się nie kąpał, ale woda
stała się wdzięcznym tłem kolorowego
lunaparku, zaś trawa dookoła – miej-
scem piknikowym.

Tłum gęstniał w miarę zbliżania się
godziny wyczekiwanego występu „Wil-
ków”, a ich przebój „Baśka” był już
na ustach fanów nim Robert Gawliński
pojawił się na scenie. Zespół wykonał
swoje największe przeboje i dał się na-
mówić na kilka bisów, koncert usatys-
fakcjonował więc z pewnością wielbi-
cieli, zawiedzionych czerwcową, pogo-
dową wpadką. Fanom, a właściwie fan-
kom Roberta Gawlińskiego nie prze-
szkodziło nawet zapomnienie przez
niego tekstu największego przeboju...

Na zakończenie festynu niebo zabły-
sło fajerwerkami, wieszczącymi z hukiem
koniec wakacji i koniec lata. Niestety...

Nad uczestnikami festynu czuwały
zarówno służby medyczne z kilkoma
karetkami, jak i służby porządkowe –
policja, straż miejska i straż pożarna,
a także obecni na prawie każdej ma-
sowej imprezie ratownicy–wolontariu-
sze ze z Rejonowego Sztabu Ratow-
nictwa. Dodać trzeba, że formacja ta,
należąca do Społecznej Krajowej Sieci Ratownictwa, jest bardzo pomocna w zabezpieczaniu masowych imprez
i miasto oraz rybnickie placówki chętnie z nią współpracują. Młodzi ratownicy są dobrze wyszkoleni, w tym
w udzielaniu pierwszej pomocy, dysponują też odpowiednim sprzętem. Ich skuteczność organizatorzy imprez bar-
dzo sobie chwalą. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że członkostwo w tej formacji jest wśród młodzieży
swoistym, pozytywnym snobizmem.

Organizatorami „Pożegnania lata” był Urząd Miasta, Rybnickie Centrum Kultury, MOSiR
i Hotel–Restauracja „Olimpia”. Wśród bywalców Kina Premierowego w RCK rozlosowano kilka nagród
w postaci kursów językowych w Szkole Języków Obcych EDC – jednego ze sponsorów festynu; drugim był
Rybnicki Browar.                                                                                                                 Tekst i zdjęcia: (r)

Gwiazdą wieczoru był Robert Gawliński i „Wilki”.
Zdj.: M.T.

W czasie losowania nagród za „sierotkę robił” Marco Bocchino. Obok
dyrektor RCK Adam Świerczyna, Patrycja Barszcz ze szkoły językowej EDC
i prowadzący imprezę Piotr Cylc z Radia 90.

Festyn zgromadził kilka tysięcy osób.

Zespół „Stauros” próbował rozruszać rybnicką publiczność.

Uczestnicy festynu byli pod dobrą opieką...

Mały Teatr Tańca z RCK.
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Farski – festyn inny niż wszystkie...Farski – festyn inny niż wszystkie...

W ostatnią sobotę sierpnia tradycyjny festyn w ogrodzie parafii NSPJ odbył
się już po raz dwunasty i, co należy podkreślić, przy pięknej pogodzie. Dotąd
bowiem wszystkim edycjom imprezy towarzyszył choćby niewielki deszcz. Ob-
szerny teren za kościołem, schodzący amfiteatralnie w dół ku scenie jest miej-
scem jakby stworzonym do tego typu imprez. Zmieściły się tu swobodnie licz-
ne stoiska gastronomiczne i usługowe, wesołe miasteczko i wiele innych atrak-
cji, jak choćby zabezpieczany przez harcerzy zjazd na linie czy konne prze-
jażdżki. Dzieci chętnie dawały sobie malować „buźki” i zmywalne tatuaże,
zaś mamy – makijaże... Największa kolejka stała do punktu wydawania na-
gród loterii fantowej, chyba więc żaden los nie był pusty.

Na scenie wciąż coś się działo: wystąpił góralski zespół dziecięcy „Mały
Koniaków”, chór „Dar”, w kabaretowo–operetkowym show zaprezentował
się „Duet Tenorów”, a także Józef Polok z kapelą śląską i zespołem „Swoi”.

Od wielu lat organizacją festynów w farskim ogrodzie zajmuje się grupa
parafian, wspierana przez proboszcza – kiedyś ks. Andrzeja Gańcorza,

Już po raz trzeci Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku wspólnie
z Pogotowiem Rodzinnym zorganizowali piknik rodzin zastępczych.

— Dobrze, że są takie rodziny, gorzej, że jest ich wciąż za mało — mówiła zastępca dyrek-
tora rybnickiego OPS–u Halina Szymańska. Na terenie miasta jest 113 rodzin zastęp-
czych – spokrewnionych lub niespokrewnionych z dziećmi. Wiele z nich spotkało się na
plenerowej imprezie, która odbyła się w 11 września w Zebrzydowicach. W rodzinnej at-
mosferze, z roześmianymi twarzami, zajadając domowe wypieki biesiadowały nie tylko
rodziny zastępcze, ale i adopcyjne m.in. z Rybnika, Jastrzębia i Rud. Plenerową imprezę
poprzedziła msza święta w kościele Matki Boskiej Szkaplerznej i Piusa X w Jejkowicach,
a potem był czas na wspólne gry i zabawy, rodzinne konkursy sportowe i ognisko.

— Takie spotkania są okazją do porozmawiania o wspólnych problemach, służą wymianie
uwag i doświadczeń. Nasi pedagodzy pomagają i udzielają wszelkich porad rodzinom — mówi
H. Szymańska. Mimo iż w naszym mieście promuje się rodzinną opiekę zastępczą, co potwier-
dziła obecna na pikniku zastępca prezydenta Ewa Ryszka, ilość rodzin zastępczych jest niewy-
starczająca. Dlatego OPS rozpoczyna nabór nowych rodzin, które chcą zaopiekować się dzieć-
mi. Jest to o tyle ważne, że w naszym mieście odnotowuje się okresy, kiedy wzrasta ilość dzieci
pozostawianych w szpitalu po urodzeniu. Tak było na przełomie grudnia i stycznia, i tak jest
ponownie. Na rodziców czeka kilka noworodków, jedno dziecko trafiło niedawno do małżeń-
stwa z Zebrzydowic, które wychowuje szóstkę dzieci, w tym troje własnych. — Chcemy pozyski-
wać odpowiednich kandydatów, sukcesywnie ich szkolić aktywnymi metodami, w oparciu o zale-
cane programy – „Pride”, „Rodzina” i kwalifikować na rodziny zastępcze, aby dzieci znalazły
odpowiednie miejsce do życia i rozwoju — przekonują pracownicy OPS–u.

Wszelkie informacje na temat rodzin zastępczych można uzyskać w Ośrodku Po-
mocy Społecznej, ul. Żużlowa 25 Dział Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem. Więcej
informacji pod nr. telefonu: 42 211 11 wew. 333, 314.                                                                                             (S) W rodzinnej atmosferze biesiadowały rodziny zastępcze.          Zdj.: s

Rodzinnie na pikniku

obecnie ks. Krzysztofa Błotko. W tym roku do najbardziej
zaangażowanych w organizację imprezę, w tym w pozyskiwa-
niu sponsorów, należeli Łukasz Kłosek i Joanna Brzózka,
pomagali też boguszowiccy harcerze i wielu młodych wolon-
tariuszy – mieszkańców dzielnicy. A sponsorów, bez których
impreza nie mogłaby się odbyć, była cała długa lista, której
odczytanie trwało dobrych parę minut.

Życzenia dobrej zabawy uczestnikom festynu złożył pod-
kreślający zawsze aspekt integracyjny podobnych imprez pre-
zydent Adam Fudali, a także przewodniczący RM Michał
Śmigielski oraz działacze dzielnicowego samorządu z prze-
wodniczącym Janem Murą.                   Tekst i zdjęcia: (r)

Wśród wielu imprez plenerowych, jakie „w sezonie” odbywają
się w Rybniku, jedynie Festyn Farski w Boguszowicach Starych
obywa się bez... piwa. Nazwa i miejsce zobowiązują.

Rodziny zastępcze poszukiwane

Na scenie Józef Polok z zespołem.

Harcerze asekurowali śmiałków zjeżdżających po linie.
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Wygląda na to, że w Rybniku zadomowiła się kolejna, cykliczna, międzynaro-
dowa impreza kulturalna. Wszystko zaczęło się w 2002 roku, kiedy to dzielnica
Niedobczyce gościła kilka zagranicznych zespołów folklorystycznych  zaproszo-
nych na jubileusz 30–lecia zespołu „Przygoda”. W roku następnym przed ryb-
nicką publicznością ponownie wystąpiło kilka grup folklorystycznych. Dobre przy-
jęcie zespołów prezentujących kulturę i tradycje ludowe różnych krajów zaowo-
cowało współpracą Domu Kultury w Niedobczycach i jego dyrektora Mariana
Wolnego z organizowanym od wielu lat przez Uniwersytet Śląski Międzynaro-
dowym Studenckim Festiwalem Folklorystycznym w Katowicach.

W pierwszym dniu Gali wystąpiły zespoły rodzime – Zespół Pieśni i Tańca
Ludowego „Żory”, Zespół Pieśni i Tańca  „Tradycja” ze Starej Wsi,
Zespół Pieśni i Tańca „Przytup” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie
oraz zespół „Wagant” i gospodarze – Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”.

W niedzielne popołudniu i wieczór na parkowej scenie mogliśmy podziwiać
zespoły regionalne z Macedonii, Serbii i Czarnogóry, Rumunii, Włoch oraz
wspomniany już zespół z Wysp Wielkanocnych. Wszystkim grupom towarzy-
szyły oryginalne kapele, dodając żywiołowym śpiewom i tańcom autentyczno-
ści, podobnie jak przepiękne ludowe stroje. Dla nas najbardziej egzotyczni byli
tancerze z odległych wysp, przebywający na tournée w kilku krajach europej-
skich. Kołyszące rytmy i skąpe odzienie członków zespołu od razu przywodziły
na myśl dalekie, ciepłe morza i piękne plaże pełne kokosowych palm, szczegól-
nie że łupiny kokosowych orzechów były ważną częścią kostiumu tancerek. Do-
brze, że wieczór był wyjątkowo ciepły...                                                             (r)

Obydwa zaproszenia
były efektem wcześniej-
szych kontaktów i projek-
tów, jakie realizowała ryb-
nicka placówka: — Grupa
cypryjska ze Stowarzyszenia
Kulturalnego „Hermes”
była naszym gościem
w 2002 roku, w czasie mię-
dzynarodowej wymiany
młodzieży pt. „Przez żołą-
dek do serca”. Irlandczycy
ze  Stowarzyszenia Ballyfer-
mot z Dublina uczestniczyli
w projekcie „Nowe wyzwa-
nia” w ramach unijnego

 W Irlandii rybniczanie zorganizowali happening artystyczny pt. „Wspólna Eu-
ropa”, w którym wykorzystali naturalne ukształtowanie i bogactwo terenu, m.in.
kamienie.

Takiego dylematu nie mieli młodzi ludzie z pracowni
plastycznej „Creatio” działającej w Młodzieżowym Domu
Kultury. Na Cyprze pokazali jak wygląda polski śmigus–dyngus,
a w Irlandii, jak za sprawą kamieni i wyobraźni stworzyć
„Wspólną Europę”. Wymiana pozwoliła im również poznać
tradycje i zwyczaje rówieśników z Europy.

Na Cypr czy do Irlandii?Na Cypr czy do Irlandii?Na Cypr czy do Irlandii?Na Cypr czy do Irlandii?Na Cypr czy do Irlandii?

Ga la  egzotyczna . . .Ga la  egzotyczna . . .Ga la  egzotyczna . . .Ga la  egzotyczna . . .Ga la  egzotyczna . . .
Tak egzotycznych gości Niedobczyce jeszcze nie miały!

W ramach III Gali Międzynarodowego Folkloru w muszli
koncertowej w parku im. Czempiela w ostatni weekend
sierpnia wystąpił m.in. zespół „Conjunto Folklorico Rapa
Nui Tumu Henua” z... Wysp Wielkanocnych!

Zespół z Wysp Wielkanocnych – dobrze, że wieczór był wyjątkowo ciepły...

Występ zespołu z Rumunii. Taniec z pochodniami w wykonaniu zespołu z Włoch.                         Zdjęcia: r

Programu „Młodzież”. Naszymi  partnerami byli
również Litwini i Bułgarzy — wyjaśnia Aldona
Kaczmarczyk–Kołucka. Przyszła więc pora
na rewizyty.

Do Irlandii młodzi rybniczanie pojechali w lip-
cu, a wspólnie z nimi Zieloną Wyspę podziwiały
też grupy z Holandii i Luksemburga. Zobaczyli
nie tylko Dublin i celtyckie zabytki hrabstwa Wic-
klow, ale przejechali całą Irlandię, aby znaleźć
się na zachodnim wybrzeżu, nad Atlantykiem na
wyspie Achill, która zachwyciła ich wrzosowiska-
mi, stromymi klifami i rozległymi plażami. W ra-
mach edukacyjnego programu „Fala”, uczestni-
cy zostali podzieleni na 5 międzynarodowych
grup i codziennie pod okiem irlandzkich trene-
rów brali udział w zajęciach sportowych.

Na Cypr czy do Irlandii?Na Cypr czy do Irlandii?Na Cypr czy do Irlandii?Na Cypr czy do Irlandii?Na Cypr czy do Irlandii?
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„Przygodowe”„Przygodowe”„Przygodowe”„Przygodowe”„Przygodowe”     wakacjewakacjewakacjewakacjewakacje
Pracowicie spędził wakacyjne miesiące Zespół Tańca

Ludowego „Przygoda”, prezentując polski i śląski folklor
w kilku krajach Europy.

Występ na festiwalu w Bujanovcu.                          Zdjęcia: arch. OPP „Przygoda”

W greckim Makrohori wspólnie z gospodarzami festiwalu.

Słowiańska uroda członkiń „Przygody” nie pozostała niezauważona.

— Spróbowaliśmy surfingu, windsurfingu, kaja-
karstwa, łucznictwa, wspinaczki i wędrówki gór-
skiej połączonej z przeprawą przez jezioro. Wypra-
wa w góry zakończyła się noclegiem na plaży i roz-
łożeniem obozowiska koło zatoki Keen, gdzie o za-
chodzie słońca zobaczyliśmy pływające rekiny —
wspomina A. Kaczmarczyk–Kołucka. Rybnicza-
nie przygotowali też happening artystyczny pt.
„Wspólna Europa”, w którym wykorzystali na-
turalne ukształtowanie i bogactwo terenu – ka-
mienie, opustoszałą plażę, rozległe polany i wrzo-
sowiska oraz ... wyobraźnię uczestników, łącząc
wszystko z działaniami malarskimi.

Miesiąc później młodzi ludzie z pracowni pla-
stycznej „Creatio” z MDK byli już na Cyprze, re-
alizując jedenasty projekt w ramach programu
„Młodzież”, zatytułowany „Tradycje i sztuka lu-
dowa”. Uczestniczyła w nim również młodzież
z Portugalii, Grecji i Bułgarii. Każda z grup
oprócz prezentacji musiała przygotować warsz-
taty nawiązujące do tradycji ludowej: —  Zachę-
caliśmy wszystkich do wykonania palmy wielka-
nocnej. I powstała. Międzynarodowa. (...) Pod-

czas festynów pokazaliśmy też
rodzime obrzędy – topienie
Marzanny, Śmigus–Dyngus,
puszczanie wianków na wodę,
gaik, urodzinowe „100 lat”
i świętowanie jubilata, starą
zabawę z czapkami „Pije
Kuba”, a także zaśpiewaliśmy
kilka naszych śląskich piose-
nek — wspomina A. Kaczmar-
czyk–Kołucka. I nie trzeba do-
dawać, że zrobili prawdziwą fu-
rorę! Cypryjskiej publiczności
szczególnie spodobały się...
wiadra wody szczodrze rozle-
wane w scenie „Śmigusa”. Pol-
scy turyści i Polacy pracujący na
Cyprze dowiedzieli się z plaka-
tów o występach młodzieży
z MDK i przyszli „pokibicować”: „Jeszcze! Jeszcze!
Brawo Polska! Brawo Rybnik!” – wołali zachwyceni.

— W ramach jednej Europy, jednego unijnego
programu „Młodzież”, przeżyliśmy dwa, zupełnie

Średnia grupa (do lat 15) „Kaszuby” w czasie tygodniowego pobytu
w Serbii każdego dnia występowała w innej uzdrowiskowej miejscowości
w okolicach miasta Cacak, skąd pochodzi zaprzyjaźniony serbski zespół.
„Przygoda” dała też koncert na festiwalu w Bujanovcu oraz wystąpiła
w programie TV.

Najstarsza grupa reprezentacyjna uczestniczyła w międzynarodowym festi-
walu folkloru w greckim mieście Makrohori na zaproszenie zespołu, który był
gościem „Przygody” dwa lata temu. Młodzież nie tylko dała kilkanaście kon-
certów, ale zwiedziła również największe atrakcje Grecji, w tym Ateny
i zespół klasztorów Meteory. W tym samym czasie, w odległości kilkudziesię-
ciu  kilometrów delegacja samorządowców z Rybnika parafowała umowę part-
nerską z miastem Larissa, a uświetniająca to wydarzenie Miejska Orkiestra
Dęta „Rybnik” wystąpiła w ramach tamtejszego festiwalu muzycznego.
Tak więc tego lata mieliśmy w Grecji silną, choć nie olimpijską, reprezentację...

Druga grupa młodzieżowa „Przygody” szlifowała formę na obozie kon-
dycyjnym w Czechach.                                                                                 (r)

^^

Na Cyprze młodzież z MDK zrobiła prawdziwą furorę.
Zdjęcia: arch. MDK.

odmienne kulturowo i programowo  międzynaro-
dowe spotkania — podsumowuje A. Kaczmar-
czyk–Kołucka.

(S)
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• Centrum Wdrożeń i Doradztwa Euro-
pejskiego na szkolenie pod nazwą „Fun-
dusze strukturalne czy programy Phare –
wybór optymalnego źródła finansowania”
(26 sierpnia).

• Dom Kultury Niewiadom na wieczorek
jazzowy z okazji Światowego Dnia Muzy-
ki (4 września), na wernisaż wystawy twór-
czości Magdaleny Chojnackiej (8 wrze-
śnia) oraz na biesiadę z czeską karczmą
„U Supa” ze specjałami kuchni beneszow-
skiej i czeską muzyką (26 września).

• Rybnickie Centrum Kultury na werni-
saż wystawy fotograficznej pt. „Przyroda
w obiektywie Janusza Olszewskiego” (9
września).

• Gimnazjum nr 10 w Ligocie–Ligockiej
Kuźni na festyn rodzinny (11 września).

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Rybniku i Stowarzyszenie
Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuź-
nia” na wystawę „Zielone anioły krajo-
brazu” (17 września).

• Dom Kultury w Chwałowicach na Blu-
es Rock Fest z udziałem „The Lebers”,
„Honky Tonk” i „Easy Rider” (2 paź-
dziernika, godz. 18.00) oraz na Festi-
wal Twórczości Chrześcijańskiej, pod-
czas którego wystąpią „The Posit”
i „Aslan” (rock), „Miktam” (folk) oraz
Grupa Teatralna „Kontrast” (9 paździer-
nika, godz. 17.00).

Dyskusyjny Klub Filmowy „Ekran” zapra-
sza do spędzenia kilku październikowych wie-
czorów w wygodnych fotelach Kina Premie-
rowego Rybnickiego Centrum Kultury:
4.10. – „Fahrenheit 9/11”, prod. USA, reż. Mi-

chael Moore: głośny, „antybushowski” doku-
ment, mistrzowski popis propagandy. Złota
Palma w Cannes.

11.10. – prod. polskiej „Eugeniusz Bodo – za winy
niepopełnione”, „Kochany i nienawidzony”
– dwa filmy znawcy przedwojennej kinematografii
Stanisława Janickiego z udziałem reżysera.

18.10. – „Sekretarka”, prod. USA, reż. Steven
Shainberg: śmiała komedia z elementami ero-
tyki i grozy.

26.10. – „Między słowami”, prod. USA, reż. So-
fia Coppola: nagrodzony Oscarem za reżyserię
kameralny film o uczuciach z Tokio w tle, autor-
stwa córki „wielkiego” Francisa Forda Coppoli,
potwierdzający przysłowie o jabłku i jabłoni.
  Trzy pierwsze filmy tradycyjnie w ponie-

działek, ostatni – wyjątkowo we wtorek.
Wszystkie seanse o godz. 19.30.

Jeszcze przed oficjalną inauguracją – wy-
darzenia plastyczne czyli otwarcie wysta-
wy z okazji jubileuszu 10–lecia Rybnic-
ko–Raciborskiego Koła Związku Pol-
skich Artystów Plastyków (14.10.,
godz.19.00) oraz wręczenie nagród uczest-
nikom konkursu plastycznego Rybnik –
Fascynacje 2004 „Zieleń i architektu-
ra”(15.10., 16.30). Oficjalne otwarcie
Dni... nastąpi w niedzielę 17 października
o godz. 17.00 w Teatrze Ziemi Rybnickiej,
a uświetni je „Ślub” Witolda Gombrowicza
w wykonaniu Teatru Zagłębie w Sosnowcu. Przed
spektaklem powitamy zaproszonych literatów: Bogu-
sława Schaeffera, Zbigniewa Święcha, Jacka Dur-
skiego, Karola Maliszewskiego, Bohdana Zadurę,
Adama Ziemianina, Annę Onichimowską, Janu-
sza Ryta, Mariana Bednarka i Mariana Kisiela.

We wtorek 19 października o godz. 19.00 na scenie
TZR spektakl „Skala” B. Schaeffera w wykonaniu
Agnieszki Wielgosz i Marka Frąckowiaka,
a po nim spotkanie z autorem. Studio Teatralne
TZR wystąpi na macierzystej scenie z bajką „O strasz-
liwym smoku i dzielnym Szewczyku, prześlicznej
Królewnie i królu Gwoździku”(21.10., godz.10.00).

Dalsza część Dni... upłynie pod znakiem muzyki:
„Młodzi wirtuozi na scenie” to koncert uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im Braci Sza-
franków w Rybniku z udziałem solisty skrzypka Ja-
kuba Jakowicza – w programie Koncert Skrzyp-
cowy e–moll F. Mendelssohna (22.10., godz. 18.00).
Atrakcyjnie zapowiada się koncert piosenek Jona-
sza Kofty, a z towarzyszeniem zespołów „Trzy Dni
Później” i „Kameleon Kwintet” wystąpią: Sta-

nisława Celińska, Katarzyna Skrzynecka, Wik-
tor Zborowski, Robert Janowski, Iwona Loranc,
Mariusz Drążek, Katarzyna Warno i Joanna
Lewandowska (24.10., godz.17.00). Na zakończe-
nie koncert Stanisława Sojki (25.10., godz. 19.00).

W Teatrze Ziemi Rybnickiej będą miały również
miejsce wieczory autorskie: ze Zbigniewem Świę-
chem, autorem cyklu „Klątwy, mikroby i uczeni”
(18.10., godz, 17.00, Sala Kameralna TZR); Marian
Bednarek zaprezentuje swój najnowszy tomik poezji
„Granice i graniczki”, a spotkanie poprowadzi Ma-
rian Kisiel (19.10., godz. 17.00, galeria „Oblicza”);
płk Tadeusz Dłużyński poprowadzi spotkanie z Ja-
nuszem Rytem, autorem książki „Bitwa pszczyńska”
(20.10., godz. 17.00, galeria „Oblicza”). W czasie spo-
tkań będzie możliwość zakupu książki i poproszenia
autora o autograf.

Spotkanie z literatami odbędą się również
w rybnickich szkołach i placówkach kultury.

                (r)

Organizatorzy: miasto, Rybnickie Centrum
Kultury i Towarzystwo Muzyczne im. Braci
Szafranków zaprosili gościa specjalnego – zna-
komitego pianistę Wiesława Szlachtę, który za-
gra z towarzyszeniem Filharmonii Rybnickiej
im. Braci Szafranków pod dyrekcją Mirosła-
wa Jacka Błaszczyka.

Wiesław Szlachta jest absolwentem rybnickiej
szkoły muzycznej w klasie prof. Karola Szafran-
ka. W 1962 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Ka-
towicach, a w latach 1967–1969 był stypendystą
rządu USA w sławnej Juilliard School of Music
w Nowym Yorku, gdzie również dał kilka recitali
w renomowanych salach koncertowych.  Po po-
wrocie prowadził klasę fortepianu w Akademii
Muzycznej w Katowicach. Brał z sukcesem udział
w wielu międzynarodowych festiwalach, był repre-
zentantem Polski na VII Międzynarodowym Kon-
kursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Od 1976 roku mieszka
na stałe w Belgii, gdzie
m.in. pracował w Kró-
lewskim Konserwato-
rium w Liége. W 1988
roku otrzymał tytuł
profesora nadzwyczaj-
nego w Królewskiej
Kaplicy Muzycznej im.
Królowej Elżbiety
(Chapelle Musicale
Reine Elisabeth) w Brukseli. Jako solista i kame-
ralista koncertował w wielu krajach Europy, pro-
wadził kursy mistrzowskie m.in. w Szwecji, Fin-
landii, Belgii. Włoszech i Polsce.

W programie występu w Rybniku jest Koncert
Fortepianowy e–moll Chopina i VII Symfonia
A–dur Beethovena. Rybniccy melomani takiej
okazji nie powinni przepuścić.

(r)

We wtorek 5 października o godz. 18.00 w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbędzie się
nadzwyczajny koncert uświetniający piątą rocznicę reaktywowania Filharmonii Rybnickiej.

5–lecie reaktywacji Filharmonii Rybnickiej

Koncert nadzwyczajnyKoncert nadzwyczajnyKoncert nadzwyczajnyKoncert nadzwyczajnyKoncert nadzwyczajny

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

PaździernikPaździernikPaździernikPaździernikPaździernik
w DKF „Ekran”w DKF „Ekran”w DKF „Ekran”w DKF „Ekran”w DKF „Ekran”

PaździernikPaździernikPaździernikPaździernikPaździernik
w DKF „Ekran”w DKF „Ekran”w DKF „Ekran”w DKF „Ekran”w DKF „Ekran”

W połowie października odbędą się
kolejne Rybnickie Dni Literatury.
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Od kolędy do operetkiOd kolędy do operetkiOd kolędy do operetkiOd kolędy do operetkiOd kolędy do operetki
Swoją przygodę ze śpiewem rozpoczął w liceum

w Knurowie, w młodzieżowym chórze mieszanym
„Schola Cantorum”, prowadzonym przez Jerze-
go Pogockiego. Będąc w klasie maturalnej, wspól-
nie z chórem A. Sobierajski uczestniczył w kon-
kursie kolęd, w którym jednym z jurorów był Jan
Ballarin, dyrektor średniej szkoły muzycznej
w Gliwicach, ówczesny dziekan wydziału wokal-
no – aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowi-
cach. To właśnie on „wysłyszał” talent i zor-
ganizował przesłuchania w szkole w Gliwi-
cach, do której A. Sobierajski uczęszczał
przez jeden semestr. Po pół roku zdał na
Akademię Muzyczną do Katowic, gdzie
trafił pod skrzydła prof. Alicji Słowakie-
wicz–Wolańskiej. Obecnie kończy naukę,
przed nim jeszcze praca magisterska i reci-
tal dyplomowy. Już podczas studiów A. So-
bierajski wiele koncertował, m.in. z Zespo-
łem Pieśni i Tańca „Śląsk”. — W tym
roku dostałem angaż w Gliwickim Teatrze
Muzycznym, a rola księcia Orlofskiego
w operetce „Zemsta Nietoperza” Johanna
Straussa to mój debiut sceniczny — mówi
A. Sobierajski. — To przede wszystkim rola
aktorska, bardzo trudna i co tu dużo ukry-
wać, początki nie były najlepsze. Reżyser Ja-
cek Chmielnik mógłby coś więcej powiedzieć
na ten temat... Jednak teraz jestem zadowo-
lony z efektu. To nie jedyny sukces młode-
go tenora. Największy przyszedł w najbar-
dziej nieoczekiwanym momencie...

Łut ... KiepuryŁut ... KiepuryŁut ... KiepuryŁut ... KiepuryŁut ... Kiepury
Jak zwykle w takich przypadkach zrzą-

dził ... przypadek. Co roku w lipcu AM or-
ganizuje kurs wokalny w Krynicy, na który
A. Sobierajski zdecydował się praktycznie
z dnia na dzień. Miała tam miejsce uroczystość
odsłonięcia pomnika Jana Kiepury, w której brał
udział Bogusław Kaczyński. Z tej okazji uczest-
nicy kursu przygotowali krótki program artystycz-
ny, w trakcie którego A. Sobierajski zaśpiewał „La
donnae mobile” oraz duet „Usta milczą”. Spotka-
nie z niestrudzonym propagatorem polskiej i świa-
towej muzyki zaowocowało nie tylko wspólnym
zdjęciem pod pomnikiem Kiepury, ale także roz-
mową, w trakcie której B. Kaczyński poprosił
A. Sobierajskiego o kontakt telefoniczny. Nie było
to ich ostatnie spotkanie, choć jak się później oka-
zało, B. Kaczyński zapomniał o numerze telefo-
nu, a Adam nie łudził się, że ta rozmowa przyniesie

jakiś efekt. Jednak w Krynicy odbył się kolejny
koncert. Tak się złożyło, że przy ładnej pogodzie
Bogusław Kaczyński postanowił wyjść na spacer
i ... ponownie usłyszał Adama, tym razem śpie-
wającego arię z opery „Tosca” i „O sole mio”.
— Nie zdawałem sobie sprawy, że on przysłuchuje
się koncertowi — wspomina młody tenor. B. Ka-
czyński zaprosił A. Sobierajskiego do udziału
w realizowanym dla telewizji koncercie zatytułowanym
„Tu gdzie śpiewał Jan Kiepura”, organizowanym

w ramach Europejskiego
Festiwalu im. Jana Kie-
pury. — Do koncepcji bra-
kowało mu szóstego tenora
i mimo, że do festiwalu po-
został tylko miesiąc przedsta-
wił mi taką propozycję! Wi-
dać tak miało być – drugi
koncert, piękna pogoda, dyrektor festiwalu Bogu-
sław Kaczyński przychodzi i słucha mojego wystę-
pu. Myślałem, że zaproponuje mi udział w którymś
z mniejszych koncertów, by mnie sprawdzić, nawet
nie marzyłem o takim wyróżnieniu — wspomina
młody tenor.

Adam nie mógł nawet przypuszczać, że kurs wo-
kalny, w którym już nieraz uczestniczył, zakończy
się dla niego udziałem w gigantycznym koncercie
przed 20 tys. publicznością.

W gronie najlepszychW gronie najlepszychW gronie najlepszychW gronie najlepszychW gronie najlepszych
Europejski Festiwal im. Jana Kiepury w Kryni-

cy jest największym letnim festiwalem w tej części
Europy. Przez dwa tygodnie sierpnia w perle pol-
skich uzdrowisk rozbrzmiewa muzyka operowa,
operetkowa, prezentowane są występy baletowe
i musicalowe, koncerty promenadowe i teatralne.
Jednym z wydarzeń było 4,5 godzinne widowisko
z udziałem baletu, chóru i orkiestry Opery Lwow-
skiej i czołówki największych polskich tenorów,
śpiewających na co dzień m.in. w Operze Naro-
dowej w Warszawie. W tym doborowym gronie
wystąpił też 23–letni A. Sobierajski. W repertu-
arze koncertu znalazły się wiązanki kiepurowskie
– „Ninon”, „Kujawiak”, „Brunetki, blondynki”,
„Umarł Maciek”, ale również „O sole mio” i duet
z „Traviaty”. — Fakt, że mogłem się pokazać ta-
kiej publiczności, również telewizyjnej, w gronie tak
znakomitych śpiewaków i śpiewaczek, z towarzy-
szeniem takiej orkiestry, to naprawdę niesamowite
przeżycie — wspomina A. Sobierajski. A to do-
piero początek. B. Kaczyński postanowił spopu-
laryzować festiwal organizując koncerty objazdo-
we tzw. „przystanki festiwalowe”, które odbędą
się w większych miastach w Polsce, a być może
również w Irlandii oraz za oceanem – w USA
i w Kanadzie. Pierwszy z przystankowych koncer-
tów miał miejsce w Krakowie, a występ z udzia-
łem A. Sobierajskiego oklaskiwała jeszcze więk-
sza rzesza miłośników muzyki.

„Chłopak z Rybnika”„Chłopak z Rybnika”„Chłopak z Rybnika”„Chłopak z Rybnika”„Chłopak z Rybnika”
— Marzę o pracy w dobrym teatrze, może w Ope-

rze Narodowej w Warszawie — mówi A. Sobieraj-
ski, choć nie ukrywa, że
myśli też o najwięk-
szych europejskich sce-
nach – mediolańskiej
La Scali, Covent Gra-
den w Londynie czy
Staatsoper w Wiedniu.
Wymarzone role? Ca-
varadossiego w operze
„Tosca” Pucciniego,
ale również w „Aidzie”
czy „Rigoletto”. Mu-
zyczni idole? — Cenię
wielu tenorów, ale sta-
ram się wzorować na
Janie Kiepurze, który
był znakomitym śpie-

wakiem. Występował w największych światowych
salach operowych i należał do czołówki tenorów
XX wieku. O Kiepurze mówiono „chłopak z So-
snowca”, czy o Adamie Sobierajskim też kiedyś po-
wiemy „chłopak z Rybnika”, czas pokaże.

(S)

W Krynicy można wypoczywać i korzystać z leczniczych kuracji, ale można też
rozpocząć muzyczną karierę. Przekonał się o tym młody tenor z Rybnika Adam
Sobierajski, dla którego pobyt w tym uzdrowisku już zawsze będzie kojarzyć się
z szansą, przed jaką niespodziewanie stanął. Już dzisiaj, w niedzielę 26 września można
go będzie oklaskiwać w „Zemście nietoperza” na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej.

zzzzz  Pod pomnikiem Jana Kiepury
w Krynicy, wspólnie z uczestnikami
kursu wokalnego i dyrektorem festiwa-
lu Bogusławem Kaczyńskim.

v v v v v Za kulisami „Zemsty nietoperza”
ze skrzypaczką Anną Wróblewską.

Zdjęcia: arch. prywatne.

Kiepura bis?
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Rysowano ślońsko godkaRysowano ślońsko godkaRysowano ślońsko godkaRysowano ślońsko godkaRysowano ślońsko godka

Tego niełatwego zadania podjęła się Kazimiera Drewniok, obdarzona
wieloma talentami osoba, której główną pasją jest wyszukiwanie, przybliża-
nie młodemu pokoleniu oraz ocalanie od zapomnienia materialnych i nie-
materialnych śladów śląskich obrzędów, tradycji oraz języka. Z zapamięta-
niem utrwala zanikający folklor ołówkiem i pędzlem, szlifując plastyczny
warsztat na spotkaniach Zespołu Twórców Nieprofesjonalnych „Oblicza”.
Najbardziej dotąd znaną publikacją K. Drewniok jest rysunkowy zbiór drew-
nianych kapliczek na ziemi rybnicko–wodzisławskiej.  Twórca grupy i pro-
wadzący ją Marian Rak w swój oryginalny sposób i z dużym zaangażowa-
niem emocjonalnym przedstawił autorkę „rysowanej godki”, a na jej werni-
saż zaprosił też Eugeniusza Klucznioka, piewcę odchodzącego Śląska
i jego gwary.

Czy można narysować „godka”? Po obejrzeniu ostatniej
wystawy w galerii „Oblicza” w Teatrze Ziemi Rybnickiej,
odpowiedź brzmi: „ja, można”.

Kazimiera Drewniok po swojej wystawie oprowadza prezydenta Adama Fudalego.
Bohaterka wernisażu z mężem Józefem i śpiewającą „śląskie pieśniczki” wnuczką
Anią; obok Marian Rak.                                                                            Zdjęcia: r

Artyści – plastycy z Katowic, Tychów, Raciborza, Krakowa
i Łodzi uczestniczyli w plenerze zorganizowanym przez
raciborsko–rybnicki oddział Związku Polskich Artystów
Plastyków w okolicach Zalewu Rybnickiego.

Imprezę wspomogła wspierająca działania społeczne i artystyczne Fun-
dacja Elektrowni „Rybnik”. Jak mówi przewodnicząca oddziału i gospody-
ni pleneru Grażyna Zarzecka–Czech, goście mieli okazję do skonfronto-
wania stereotypu „czarnego Śląska” z  zielenią miejsca, w którym się zna-
leźli. Byli również mile zaskoczeni efektem pracy Zarządu Zieleni Miej-
skiej, a wszystkie miejskie klomby i parki skrzętnie fotografowali. Powstałe
w naszym mieście prace będzie można obejrzeć na wystawie poplenerowej
w lutym przyszłego roku.                                                                        (r)

Kończy się tegoroczna edycja organizowanych przez
Rybnickie Centrum Kultury Dni Muzyki Organowej
i Kameralnej.

Wszystkie koncerty odbywały się dotąd w bazylice św. Antoniego. Przed
nami koncert ostatni, który odbędzie się nie 5, jak zapowiadali wcześniej
organizatorzy, ale 7 października br. Bez zmian pozostaje miejsce – „sta-
ry” kościół Matki Boskiej Bolesnej oraz godzina – 18.45. Wystąpią: Chór
Kameralny Akademii Muzycznej w Katowicach pod dyrekcją Czesława
Freunda oraz solistka Marta Kogut, która zagra na pozytywie – własno-
ręcznie zbudowanych, przenośnych organach.                                           (r)

6.10., środa, godz. 12.00 – dr Michał Kapias – Liberalizm –
wróg czy sprzymierzeniec człowieka;
7.10., czwartek, godz. 11.00 – Spotkanie literackie Alicji Godlew-

skiej – Recepcja poezji Miłosza;
14.10., czwartek, godz. 11.00 – Planeta śmieci – Agnieszka Kozera, kierow-

nik Działu Usług Komunalnych PST „Transgór” SA.;
20.10., środa, godz. 13.00 – Irydologia – dr A. Kempińska;
27.10., środa, godz. 13.00 – Spotkanie solenizanckie;
28.10., czwartek, godz.11.00 – Górnictwo – walka człowieka z przyrodą. Pod-

stawowe zagrożenia w górnictwie – dr n. tech. Henryk Kaletka;
Piątki, godz. 11.00 – Brydż.

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

Program zajęć na październik

Prace pani Kazi (na tę poufałość pozwala nam długoletnia współpraca
„GR” z K. Drewniok, która jest autorką naszych świątecznych konkursów)
przedstawiają scenki związane z dawną, śląską obyczajowością, opatrzone
dowcipnym komentarzem i wyjaśnieniami w gwarze z wykorzystaniem przy-
słów i powiedzonek. Nie zabrakło więc śląskich kulinariów, profesji, stro-
jów, „beboków” itp. W zależności od położenia geograficznego, bogactwo
odmian śląskiej gwary jest tak wielkie, że zapewne nie obejdzie się bez kon-
trowersji: gdzieś mówi się podź sam, a gdzie indziej podziew tu, ale i jedno
i drugie znaczy z pewnością chodź tu. Przykład laureatów konkursu na „Ślą-
zoka Roku” jest dowodem na to, że gwara rybnicka uchodzi za najczystszą,
najmniej zachwaszczoną germanizmami, co wielokrotnie podkreślał nie-
kwestionowany autorytet w tej dziedzinie prof. Jan Miodek.

Jak powiedział M. Rak, nawet dla średniego pokolenia, o młodzieży nie
wspominając, ze względu na nieznajomość dawnych realiów, niektóre tek-
sty będą niezrozumiałe. Ale pani Kazia zadbała o to, by w jej rodzinie ślą-
ska tradycja nie zanikła – wspólnie z babcią w śląskim repertuarze zapre-
zentowała się najmłodsza wnuczka Ania.

(r)

W plenerze...

Magda Rajska–Armata i Czesław Romanowski z Katowic oraz Marian Zawisła
z Raciborza.                                                                   Zdj.: arch. oddziału ZPAP

Ostatni koncert
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Integracyjnie w NiedobczycachIntegracyjnie w NiedobczycachIntegracyjnie w NiedobczycachIntegracyjnie w NiedobczycachIntegracyjnie w Niedobczycach

Młodzi ludzie znajdują w rybnickim lesie ciało młodej dziewczyny i... – tak
rozpoczyna się serial pt. „Natalia: ostatnie słowo”, będący kryminałem

 6 godzin spędzili w kinie widzowie podczas emisji serialu
„Natalia: ostatnie słowo”, zrealizowanego przez Klub Filmu
Niezależnego. To dobra „zaprawa” przed kolejną imprezą
organizowaną przez rodzimych filmowców.

III Rybnickie Prezentacje Filmu Niezależnego

W odcinkach i nie tylko...W odcinkach i nie tylko...W odcinkach i nie tylko...W odcinkach i nie tylko...W odcinkach i nie tylko...
III Rybnickie Prezentacje Filmu Niezależnego

W odcinkach i nie tylko...W odcinkach i nie tylko...W odcinkach i nie tylko...W odcinkach i nie tylko...W odcinkach i nie tylko...

Najdłużej ma tu swoją siedzibę Środowiskowy Dom Samopomocy
dla Osób Psychicznie Chorych, potem swoje miejsce znalazł tu Zespół
Ognisk Wychowawczych, od niedawna działają drugie w mieście Warsz-
taty Terapii Zajęciowej. Placówki te wrosły już w dzielnicową społecz-
ność, a nawet zaznaczyły swoją tu obecność poprzez organizację działań
na rzecz tolerancji dla swoich podopiecznych.

U progu jesieni w parku im. Czempiela odbył się integracyjny festyn
z udziałem wszystkich trzech placówek oraz mieszkańców, zorga-
nizowany wspólnie z Radą Dzielnicy i Domem Kultury. Ze-
spół Ognisk Wychowawczych, łączący w sobie funkcje dawnego
pogotowia opiekuńczego, środowiskowej świetlicy i domu dziec-
ka, przygotował rozgrywki i zabawy sportowe, w których wzięły
udział zarówno dzieci z ośrodka, jak i spoza niego. Dyplomy wrę-
czyli zwycięzcom obecni na imprezie prezydent Adam Fudali
i przewodniczący RM Michał Śmigielski. Dyrektor ZOW Ja-
rosław Pydyn zaprezentował też płytę nagraną przez wychowan-
ków: Adamo oraz Darię, Daniela, Ewelinę i Roksanę.

z elementami groteski, czarnego humoru, fantastyki i surrealistycznego thril-
lera. Zagadkę śmierci nastolatki mogli rozwikłać widzowie Śląskiej Telewizji
Kablowej, śledząc losy bohaterów 15. odcinkowego serialu. Osoby, które nie
miały takiej możliwości, mogły obejrzeć film na dużym ekranie Domu Kultu-
ry w Chwałowicach. Autorami scenariusza „Natalii...” są Bogusława Sznaj-
der, Jacek Klimek, Marcin Suska oraz Mirosław Ropiak, który film wy-
reżyserował. Był też autorem zdjęć i montażu, a inspiracją do nakręcenia
filmu stało się kultowe „Miasteczko Twin Peaks” Davida Lyncha. I trudno
się dziwić, M. Ropiak zawsze wysoko cenił kunszt tego reżysera. W takim
klimacie utrzymany był też jeden z wcześniejszych filmów KFN, pt. „Próba”.

W dzielnicy Niedobczyce funkcjonują trzy placówki,
których działalność ma wspólny mianownik – wspieranie
osób radzących sobie gorzej we współczesnym świecie niż
pozostała część społeczeństwa.

Integracyjnie w NiedobczycachIntegracyjnie w NiedobczycachIntegracyjnie w NiedobczycachIntegracyjnie w NiedobczycachIntegracyjnie w Niedobczycach

Kadry z filmu „Natalia: ostatnie słowo”.     Zdj.: arch. KFN

dokończenie na stronie 35.

c.d. na stronie 35.

1. Celem festynu była m.in. integracja lokalnych
społeczności.

2. Justyna z WTZ śpiewała z towarzyszeniem bę-
benka wykonanego na zajęciach.

3. Podopieczni Środowiskowego Domu Pomocy
mówili, jak ważne to dla nich miejsce.

4. Dyplomy uczestnikom sportowych zabaw i kon-
kursów wręczał m.in. przewodniczący RM
Michał Śmigielski.

Zdjęcia: r

1.

2.

3. 4.
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Po liliach i irysach przyszedł czas na dalie i mieczy-
ki. Na wystawie, obok rodzimych hodowców, swoje
kwiaty zaprezentowali również goście z Czech. Wysta-
wiono ponad 200 odmian mieczyków, inaczej gladioli
oraz dalii, nazywanych równie pięknie georginiami.
Obejrzało je ok. 3 tys. osób.

 Wśród mieczyków sędziowie najwyżej ocenili siew-
ki czeskich hodowców: I. Šarana, S. Palata i P. Za-
gory. Najpiękniejszym mieczykiem wystawy zwiedza-
jący okrzyknęli kwiat pod nazwa Bombaj I. Šarana. W
ocenie sędziów I miejsce wśród dalii przyznano Ro-
manowi Widerskiemu za dalię pomponową Peggy
i Franciszkowi Stani za dalię dekoracyjną Akita, któ-
ra wygrała też w konkurencji „open”. I miejsce za da-
lię kaktusową Bold Accent przyznano Barbarze Ko-
czy. Zwiedzający wybrali kwiat nazwany przez hodow-
cę Fr. Stanię Medal.

Kompozycje kwiatowe  jak zawsze, podzielono na
dzieła amatorskie i zawodowe. Wśród amatorów
triumfy święciła Rita Hiltawska i jej Kaskada, a wśród
zawodowych florystów Sabina Śliwa za kompozycje
Ogrodowa Rapsodia i Fontanna. Wystawie towarzy-
szył kiermasz różnego rodaju sadzonek.

Z powtarzających się nazwisk hodowców i zwycięz-
ców konkursów wynika, że jest to dość elitarne, ale
jakże piękne hobby. Warto nim zainteresować mło-
dych, co odciągnie ich może od rzeczywistości wirtu-
alnej...

Tekst i zdjęcia: (r)

Ekspozycja była pokłosiem II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
z cyklu „Kwiaty”, organizowanego przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej
„Przygoda” w Rybniku. Druga edycja konkursu poświęcona była temato-
wi Kwiaty w oknie. Wśród najmłodszych dzieci ( 5–7 lat) nagrodzono ryb-
nicznki Roksanę Kuźmak (P 36) i Michalinę Krawczyk (OPP „Przygo-
da”) oraz małych plastyków ze Świnoujścia,
Częstochowy i Płocka. W starszej kategorii
wiekowej (8–10 lat) nagrody przyznano
m. in. Dominice Dudek (P 11 w Rybniku)
i Annie Kiszce (OPP „Przygoda”. Katego-
rię 11–13 lat zdominowali już rybniczanie:
Aleksandra Krawczyk (OPP „Przygoda”),
Patrycja Drożdżok i Magdalena Dziuba
(obie SP 21), a także Weronika Maryniok
(SP 22).

Nagrody dla młodzieży od 14 do 16 lat
przyznano m.in. Katrzynie Laby i Anecie
Kieś (OPP „Przygoda”) oraz Sabinie Bed-
norz (G nr 12 w Rybniku). Wśród najstar-
szych nagrodzonych uczestników konkursu
(17–18 lat) znalazła się Martyna Wala z MDK w Rybniku.

Nagrodzono i wyróżniono też prace dzieci z Tychów, Kamienia Pomor-
skiego, Książenic, Łochowa k. Bydgoszczy, Jejkowic, Czerwionki–Leszczyn
i Pieców. Jak widać, na konkurs przysłano prace nawet z bardzo odległych

W krainie dalii i mieczyków
Teatr Ziemi Rybnickiej, za sprawą działającego tu

Klubu Miłośników Kwiatów, znów „zakwitł” wszystki-
mi kolorami tęczy.

Najpiękniejsze...

zzzzz Inicjatorka konkursu Katrzyna Michalik–Kiszka
(z lewej) i wicedyrektor „Przygody” Joanna Rzymanek.

Zdj.: arch OPP „Przygoda”.
c c c c c Nagrodzona praca Weroniki Maryniok z SP 22
w Rybniku.

miejscowości, co świadczy o atrakcyjności „kwia-
towego” tematu. Podobnie było w ub. roku, kie-
dy konkurs debiutował tematem Kwiaty w wa-

zonie. Różnorodność prac dowodzi, że dziecięca wyobraźnie nie ma granic,
a temat daje wiele możliwości interpretacyjnych. Dzięki takim konkursom
OPP „Przygoda” kojarzy się już nie tylko z piosenką i tańcem ...

(r)

Kiedy w hallu Teatru Ziemi Rybnickiej można było
podziwiać żywe kwiaty, w galerii „Oblicza” na ścianach
„zakwitły” kwiaty malowane...

Kwiaty w oknie
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Złoty jubileusz

Stuletnia solenizantka jest w znakomitej formie i aż trudno uwierzyć,
że ta starsza, uśmiechnięta pani właśnie przekroczyła magiczny wiek
i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jak to się robi?: — Należy żyć ...nor-
malnie, nie „podskakiwać” zanadto, żyć w zgodzie z sąsiadami i wszystkimi
ludźmi, z błogosławieństwem Bożym. ... A do tego jeść dużo warzyw — mówi
szacowna jubilatka.

Pani Maria była jedynaczką. Urodziła się w Westfalii w Niemczech,
ale losy rzuciły ją do Warszawy, a później, w latach dwudziestych, do Rybnika.
Przez krótki okres pracowała jako nauczycielka, jednak szybko zmieniła zaję-
cie, by pomagać w pracy swojemu mężowi – lekarzowi. Wychowała jednego
syna Tadeusza, a teraz z dumą patrzy jak dorastają jej wnuczki. Jak mówi opie-
kujący się mamą Tadeusz Makowski, pani Maria często chodzi do kościoła
i lubi słuchać Radia Maryja. Codziennie ogląda też „Wiadomości”.

W intencji jubilatki w rybnickiej bazylice odprawiona została msza św.
Po nabożeństwie Maria Makowska wysłuchała wielu życzeń nie tylko od
swoich bliskich i znajomych, ale także od przedstawicieli Rady Dzielnicy
Śródmieście oraz prezydenta Rybnika Adama Fudalego, który w imie-
niu wszystkich mieszkańców życzył jubilatce wszelkiej pomyślności. Wrę-
czył też kwiaty oraz upominek: „(...) To wyjątkowe święto niech stanie

Jak zwykle pary małżeńskie spotkały się
w Urzędzie Miasta Rybnika, a gospodarzem był
Adam Fudali, który wręczył jubilatom Medale
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane
przez Prezydenta RP. Spotkanie było okazją do
złożenia życzeń i wręczenia szanownym jubilatom
upominków, a także do wspólnego biesiadowania
i rozmów o Rybniku. W imieniu małżonków głos
zabrał wiceprzewodniczący RM poprzedniej
kadencji Jan Bujak, który wrócił pamięcią do lat
powojennych, chwalił zmiany, jakimi ulega miasto
i prezydenta, którego nazwał „weselnym starostą”.
20 września Złote Gody świętowali: Stefania
i Mieczysław Niezgódkowie, Maria i Joachim
Groborzowie, Lidia i Jan Bujakowie,
Agnieszka i Engelbert Kiełkowscy, Anna
i Longin Mańkowie, Aniela i Józef Holiszowie,
Elżbieta i Leonard Bernaccy, Bronisława
i Stanisław Kucharewiczowie, Bogumiła
i Ryszard Warchołowie, Daniela i Eryk
Klimkowie, Anna i Stanisław Krawczyńscy,
Rozalia i Rudolf Biadaczowie, Gertruda
i Antoni Klyszczowie, Stanisława i Stanisław
Ogrodowscy, Maria i Józef Nowrotowie, Irena
i Zbigniew Możdżeniowie, Stefania i Eryk
Olesiowie, Eugenia i Alfred Gawlikowie oraz
Lidia Adamczyk.                                               (S)

Życzenia urodzinowe złożyli szanownej jubilatce również przedstawiciele Rady
Dzielnicy Śródmieście.                                                                                    Zdj.: s

Zatrzymała czas...
Życzeń zdrowia, pogody ducha i radości wysłuchała już

po raz ...setny. W sierpniu Maria Anna Makowska
z dzielnicy Śródmieście świętowała swoje kolejne urodziny.

się okazją do radosnych wspomnień minionych lat będących pasmem do-
świadczeń i wzruszeń oraz zwyczajnych, codziennych radości i smutków. Wie-
rzę, że dzień ten wypełnią miłe chwile spędzone w gronie rodziny i przyjaciół.
Życzę obfitości łask Bożych, nieustającej opieki i błogosławieństwa Najwyż-
szego, radosnego spojrzenia w przyszłość oraz wielu jeszcze dostojnych jubile-
uszy — życzył stulatce A. Fudali. Do życzeń dołącza się redakcja „GR”.

(S)

50 lat temu wysłuchali marsza
Mendelssohna, teraz jubilatom
świętującym Złote Gody zagrał zespół
„Gama”, który wykonał największe
przeboje nie tylko z czasów ich młodości.

Złoty jubileusz

Zdjęcia: s
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Na rybnickim Rynku dokonano intronizacji krzyża.

Z góralską swadą i humorem
o sprawach trudnych mówił
ks. Władysław Zązel...

...a na góralską nutę przygrywała
i tańczyła kapela „Grojcowianie”.

— Oddajmy cześć krzyżowi, który jest znakiem jedno-
ści między niebem i ziemią, ale także znakiem jedności
miedzy ludźmi — mówił do zebranej na rybnickim Ryn-
ku młodzieży ks. Teodor Suchoń, proboszcz chwało-
wickiej parafii, która rokrocznie organizuje marsz.

— Dobrze się stało, że w dobie komputerów
i szybkiej informacji jest jeszcze miejsce na reflek-
sję, wyciszenie i uspokojenie emocji. Dobrze, że mo-
żemy przyjść na Rynek, by złożyć swoje świadectwo
wiary — mówił prezydent Adam Fudali.

V Marsz dla Jezusa

„Zostawili wszystko i poszli za Nim...”
...pod takim hasłem już po raz piąty

młodzież uczestniczyła w Marszu dla
Jezusa. Jego myślą przewodnią była
walka ze zniewoleniem, którego jednym
z przejawów jest alkoholizm.

Z transparentami i ... piosenką młodzi przemaszerowali ulicami miasta.                                              Zdjęcia: s

Uzyskanie certyfikatu poprzedzone było półtoraroczną pracą nad Pro-
gramem Promocji Zdrowia, którego realizacją zajęła się grupa nauczy-
cieli pod kierunkiem koordynatora – dyrektor Grażyny Szarpak–Jon-
dro. Do działań prozdrowotnych włączyła się jednak cała społeczność
szkolna. Dużą popularnością cieszyły się „przerwy na sportowo”, turniej
tenisa stołowego o puchar dyrektora szkoły, działalność SKKT i PCK,
a o tym jak promować zdrowie można było przeczytać na łamach uczniow-
skiego miesięcznika „Miszmasz”. — Dołożono wszelkich starań, by szkoła
była przyjazna uczniom, rodzicom i nauczycielom. Efektem wdrożenia jed-
nego z projektów było odnowienie niemal wszystkich sal lekcyjnych — pod-
sumowuje nauczyciel SP nr 13 Brygida Skowronek. — W ramach pro-
jektu „Estetyczna klasa” samorząd uczniowski ogłosił konkurs na najpięk-
niejszą salę lekcyjną. Zwycięskie klasy otrzymały nagrody w postaci dofi-
nansowania wycieczek klasowych. Ponadto przewodniczący dwóch klas
odebrali z rąk wojewódzkiego koordynatora Barbary Dobias–Moli eli-
tarny Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie.

Tak więc hasło witające gości przybywających do „trzynastki” można
już dziś nieco zmodyfikować „Nasza trzynastka jest szczęśliwa...
i zdrowa”!

c.d. na stronie 34.

Szkoła Podstawowa nr 13 z Chwałowic została włączona do
Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.  Podczas festynu
„Dorośli – Dzieciom” placówka otrzymała Certyfikat Szkół
Promujących Zdrowie.

Uczniowie z SP nr 13 promują zdrowie...                                          Zdj.: arch. szkoły.

Na zdrowie – „trzynastka”Na zdrowie – „trzynastka”Na zdrowie – „trzynastka”Na zdrowie – „trzynastka”Na zdrowie – „trzynastka”
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— Najwięcej pracy mieliśmy
przed meczem Polska–Wło-
chy. Przygotowane już boisko
dwukrotnie przykryła gruba
warstwa śniegu (drugi raz
dzień przed meczem), ale po-
mimo tego, zdaniem delega-
tów, którzy przed każdym me-
czem dokładnie wszystko
sprawdzają, murawa przygo-
towana była wzorowo. Opi-
nia o poziomie organizacyj-
nym poszła świat, dlatego też

powierzono nam organizację meczu Polska–Anglia.
I tutaj wszystko dopięte było na ostatni guzik, a od
delegatów UEFA otrzymaliśmy wysokie noty. Mura-
wa przez dwa tygodnie była koszona, nawożona, opy-
lana, podlewana i w efekcie perfekcyjnie przygoto-
wana na to spotkanie. Nie dopisał tylko sędzia, który
nieco skrzywdził polską reprezentację”. Mecz z Ryb-
nika na żywo transmitowała nie tylko „dwójka”, ale
tak znane stacje telewizyjne jak BBC czy SKY One.
Zatem reklama Rybnika poszła dzięki łączom tele-
wizyjnym w świat. Szkoda tylko że rybnicki stadion
nie wypełnił się po brzegi kibicami, spragnionymi
imprez na europejskim poziomie. — Jak zorganizu-
jemy w Rybniku mecz pierwszych reprezentacji Polski
i Brazylii, wtedy na rybnickim stadionie zasiądzie kom-
plet publiczności — żartuje na koniec rozmowy Rafał
Tymusz.

Międzynarodowy stadionMiędzynarodowy stadionMiędzynarodowy stadionMiędzynarodowy stadionMiędzynarodowy stadionMiędzynarodowy stadionMiędzynarodowy stadionMiędzynarodowy stadionMiędzynarodowy stadionMiędzynarodowy stadion

W marcu br. rozegrano tu mecz piłki nożnej
w ramach eliminacji mistrzostw Europy drużyn do
lat 17 pomiędzy Polską w Włochami, w sierpniu na
torze żużlowym odbył się finałowy turniej mi-
strzostw Europy na żużlu juniorów. We wrześniu
w Rybniku zagrali piłkarze Polski (na zdj.) i Anglii
w ramach eliminacji mistrzostw Europy drużyn do
lat 21. Zatem zmodernizowany, dysponujący po-
nad 10 tysiącami krzesełek i sztucznym oświetle-
niem rybnicki stadion, stał się ważnym obiektem
sportowym na terenie naszego województwa.
O przygotowaniach do tak wielkich imprez opowia-
da dyrektor rybnickiego MOSiR–u Rafał Tymusz.

Podczas Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzie-
ży w żeglarstwie w Pucku
dwa medalowe miejsca
wywalczyli zawodnicy
sekcji żeglarskiej RKS
Energetyk Rybnik. W kla-
sie Cadet Katarzyna Bar-
toniek wraz z Małgorzatą
Gans zdobyły srebrny medal, a w klasie L’Equipe
Bartosz Giemza i Artur Setlak (na zdj.) wywalczy-
li medal brązowy. W klasie Cadet wśród chłopców
Filip Piecha i Mateusz Kozłowski zajęli 8 miejsce,
w Klasie Optymist Wiktor Kobry był 13, a Jakub Ba-
jor 15, a w klasie Laser 4,7 Tomasz Duda uplasował
się na 15 miejscu. W klasyfikacji klubowej RKS Ener-
getyk Rybnik zajął 7 miejsce.

Również na wodach Zatoki Puckiej rozgrywane
były Mistrzostwa Polski. Startująca w klasie Eu-
ropa zawodniczka Energetyka Rybnik Agata Pie-
cha wywalczyła srebrny medal w kategorii juniorek.

W ostatnią sobotę września swoje drugoligo-
we zmagania zainaugurowali koszykarze
MKKS–u Rybnik oraz koszykarki RMKS-u
Rybnik. Koszykarze MKKS–u, którzy w ubiegłym
sezonie wywalczyli awans do wyższej klasy, w tego-
rocznych rozgrywkach rywalizować będą z 15 zespo-
łami, z którymi spotkają się dwukrotnie. Swoje me-
cze podopieczni Adama Kubaszczyka rozgrywać

Pierwszy spływPierwszy spływPierwszy spływPierwszy spływPierwszy spływ
W pierwszy weekend września zawodnicy sek-

cji terenowej „Promyk” Rybnik przy współudzia-
le wolontariuszy z Medycznego Studium Zawo-
dowego w Rybniku i Śląskiego Klubu Turysty-
ki Kajakowej „Neptun” w Żorach odbyli swój
pierwszy spływ kajakowy Odrą. Kajakarze wyru-
szyli z  Raciborza poprzez Dziergowice do Kę-
dzierzyna–Koźla.

Po raz drugi na kortach tenisowych
elektrowni „Rybnik” odbył się Regional-
ny Turniej Olimpiad Specjalnych w teni-
sie ziemnym. Rywalizowało w nim 12 zawod-
ników, w tym jedna zawodniczka, z 4 sekcji
terenowych działających na terenie naszego
województwa: z Żor, Rudy Śl., Pszczyny
i Rybnika. Zawodnicy na podstawie gier ob-
serwowanych podzieleni zostali na grupy
sprawnościowe, w których rozgrywali jedno-
setowe pojedynki. Organizatorem zawo-
dów była sekcja terenowa „Promyk” Ryb-
nik przy współudziale Szkoły Życia.

Dokładnie rok temu rybnicki stadion pękał
w szwach, kiedy to rybniczanie, pokonując Unię
Tarnów, wywalczyli po 10 latach awans do żużlo-
wej ekstraligi. Teraz, pod koniec ekstraligowej ry-
walizacji stadion świeci pustkami, bo zdegradowa-
nej na dwie kolejki przed końcem rozgrywek druży-
ny prawie nikt już nie chce oglądać. Rybniczanie
w kiepskim stylu zaprezentowali się na ekstraligowych
torach – 9 punktów zdobytych w 19 spotkaniach
to naprawdę niewiele i jedynie zwycięstwo nad Apa-
torem Toruń należy uznać za miłą niespodziankę. Już
od początku sezonu wiadomo było, że rybnicka dru-
żyna osłabiona brakiem R. Poważnego w pierwszych
meczach sezonu i nienajlepszą postawą zagraniczne-
go zawodnika Marka Lorama, skazana będzie na
walkę o utrzymanie. Przegrane już w rundzie finało-
wej decydujące pojedynki z sąsiadami z ligowej tabe-
li: w Bydgoszczy 36:54, w Zielonej Górze 33:57,
w Lesznie 34:56 sprawiły, że rybnickie „Rekiny”
w kiepskim stylu po rocznym pobycie opuszczają eks-
traligę. Co prawda przedostatni mecz sezonu RKM
w krajowym składzie wygrał z Polonią Bydgoszcz 48:42,
jednak ta wygrana nie poprawiła sytuacji rybnickiego
zespołu, jedynie wzbogaciła jego dorobek punktowy.

Kiedy jeden beniaminek spada z ligi, drugi (Unia
Tarnów) walczy o złoty medal drużynowych Mi-
strzostw Polski. Jeszcze rok temu rybniczanie byli lepsi
od tarnowskich „Jaskółek”, teraz wszyscy wiemy jaka
przepaść dzieli oba zespoły. Oby z tej lekcji rybniccy
„działacze” odpowiedzialni za poziom rybnickiego
żużla wyciągnęli konkretne wnioski, by na przyszłość
takich błędów już nie popełniać.

Stadion przy ul. Gliwickiej w Rybniku
już trzy razy w tym roku był areną
zmagań na europejskim poziomie.
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Wypływali medaleWypływali medaleWypływali medaleWypływali medaleWypływali medale

będą w hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomicz-
no–Usługowych. Najbliższe spotkanie we własnej
hali rybniczanie rozegrają 9 października, a ich
rywalem będzie AZS Lublin. W ramach przygoto-
wań do sezonu rybnicka drużyna, dysponująca mło-
dym, opartym na wychowankach składzie, wzięła
udział w kolejnej edycji Pucharu Śląska. W gronie
ośmiu drugoligowych śląskich zespołów rybnicza-
nie uplasowali się na 7 miejscu.

Do rozgrywek II ligi przystąpią także koszykarki
RMKS–u Rybnik, zatem po 4 latach przerwy ryb-

nicka koszykówka żeńska powraca na ligową mapę
kraju. Rybniczanki rywalizować będą z 12 zespoła-
mi z 4 województw, a swoje mecze rozgrywać będą
w hali sportowej MOSiR–u w Rybniku–Boguszo-
wicach. Skład, oparty na juniorkach i świeżo upie-
czonych seniorkach, najbliższe spotkanie we własnej
hali rozegra w piątek 1 października br., o godz.
16.30.  Rywalem podopiecznych Gabrieli Wistuby
będzie zespół MLKS Rzeszów.

Olimpijski tenisOlimpijski tenisOlimpijski tenisOlimpijski tenisOlimpijski tenis

Awansowali i spadliAwansowali i spadliAwansowali i spadliAwansowali i spadliAwansowali i spadli

Drugoligowa koszykówkaDrugoligowa koszykówkaDrugoligowa koszykówkaDrugoligowa koszykówkaDrugoligowa koszykówka

Na zdjęciu: Łukasz Bukowski.
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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 18 października br.

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 8/2004 –
„NORMA”. Nagrody, dwa bony towarowe, po 50
zł każdy otrzymują: BARBARA PYRTEK i LE-
SZEK RAWSKI z Rybnika.

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

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

Hity na wrzesieńHity na wrzesień

Norman Davies, Powsta-
nie ’44. Wyd. Znak. Kraków
2004

Autor, znany brytyjski znaw-
ca polskiej historii, książkę tę
zadedykował: Warszawie oraz
wszystkim, którzy walczą z tyra-
nią bez względu na wszystko.
Pokazał znane wydarzenia
w nowym świetle, łącząc histo-

ryczną panoramę z osobistą perspektywą i  indy-
widualnymi losami powstańców. Główne zaś py-
taniem, jakie stawia autor to: dlaczego w ciągu
dwóch miesięcy wahań i deliberacji zwycięscy alian-
ci nie zorganizowali pomocy?

•   •   •
Tajemnice kodu. Nieauto-

ryzowany przewodnik po se-
kretach „Kodu Leonarda da
Vinci”. Wybór Dan Burstein.
Wyd. Amber. Warszawa
2004.

Wszyscy, którzy książkę
„Kod Leonarda da Vinci”
przeczytali, a jest nas spore gro-
no, nie dziwią się wzrostowi za-
interesowania wycieczkami do Paryża, Londynu i
Szkocji. Jeśli nie możemy tam się wybrać, prze-
wodnik będzie pozycją w sam raz dla nas. Dzięki
zbiorowi publikacji ekspertów i autorytetów z róż-
nych dziedzin, książka rozstrzyga, co w „Kodzie...”
jest prawdą,
a co fałszem. Tylko czy aby na pewno chcemy to

wiedzieć...
•   •   •

Ergo. Forum wychowaw-
ców. Nr 01/2004, wrzesień.

Nowy miesięcznik dla peda-
gogów, ale i rodziców, przybli-
żający w bardzo atrakcyjny spo-
sób problemy młodego poko-
lenia. Zamiast wstępu – odpo-

wiedzi na pytanie „Gdyby twoje dziecko wyruszy-
ło w długą podróż, jakiej życiowej rady udzieliłbyś
mu na drogę”, udzielają członkowie patronującej
pismu Rady Wychowania – ludzie mądrzy, wybit-
ni fachowcy. A wśród nich ks. Arek Nowak, prof.
Zbigniew Lew–Starowicz, prof. Jerzy Bralczyk, dr
Magdalena Środa i kilkoro innych. Warto z ich
opiniami się zapoznać.

•   •   •
CD Kasia Kowalska, Sa-

motna w wielkim mieście.
Universal Music Polska 2004.

Nowa płyta jednej z najzdol-
niejszych polskich wykonaw-
czyń. Autorskie teksty oddają przede wszystkim
ciemną stronę jej osobowości, tylko gdzieniegdzie
pojawia się jasna plama... Wielkie miasto z tytułu,
teledysku i zdjęć w książeczce dołączonej do płyty to
Tokio, które zafascynowało Kasię po obejrzeniu fil-
mu „Między słowami” Sofii Coppoli. Udało się jej
być tam, gdzie bohaterowie filmu.

Rada Dzielnicy Śródmieście była
organizatorem VI Regat o Puchar
Prezydenta Miasta Rybnika. Na Za-
lewie Rybnickim o tę nagrodę rywali-
zowało 9 ekip reprezentujących rybnic-
kie dzielnice. Podobnie jak w czerwco-
wym korowodzie dzielnic – najlepszą
ekipą na wodzie okazała się załoga re-
prezentująca Ligotę–Ligocką Kuź-
nię, która wyprzedziła Paruszowiec–
Piaski oraz Wielopole.

Na zdjęciu: zwycięska załoga z dziel-
nicy Ligota–Ligocka Kuźnia z Pucha-
rem Prezydenta. Stoją od lewej: Karol
Froehlich, Łukasz Froehlich, Stani-
sław Stafarczyk – sternik, Łukasz
Dronszczyk i Marek Benisz.

„Alicja” zaprasza„Alicja” zaprasza„Alicja” zaprasza„Alicja” zaprasza„Alicja” zaprasza
Na kortach tenisowych „Alicja” przy ul.

Lektorskiej zorganizowano w tym roku dwa
turnieje w tenisie ziemnym. W lipcowym tur-
nieju zwyciężył Antoni Krótki przed Bronisła-
wem Kiełbasą i Rafałem Kuczmą, we wrześniu
najlepszym graczem został Jan Janotta, drugi był
Andrzej Mazur, a trzeci Antoni Krótki. W na-
grodę otrzymali oni, poza pamiątkowymi dyplo-
mami i pucharami, sprzęt sportowy. Trzeci i ostat-
ni w tym roku turniej na kortach „Alicja” odbę-
dzie się w dniach 2–3 października br. Począ-
tek zawodów o godz. 9.00.

Wicemistrz amatorówWicemistrz amatorówWicemistrz amatorówWicemistrz amatorówWicemistrz amatorów
Na szachowych Mistrzostwach Europy amato-

rów, jakie rozgrywano w czeskich Pardubicach,
zawodnik klubu szachowego, działającego przy
Klubie Energetyka Szymon Kołodziej wywalczył
tytuł pierwszego wicemistrza Europy. Łącznie we
wszystkich grupach wiekowych rywalizowało 1500 sza-
chistów z 46 krajów, w grupie walczącej o prymat
w Europie do gry przystąpiło 286 graczy. Rybnicki szes-
nastolatek pierwsze pięć rund wygrał, szóstą przegrał,
a w dwóch kolejnych ponownie zwyciężył, by w ostat-
niej partii zremisować z reprezentantem gospodarzy.
W klasyfikacji open z udziałem zawodników spoza Eu-
ropy, Kołodziej również uplasował się na 2 miejscu.

W korowodzie i na wodzieW korowodzie i na wodzieW korowodzie i na wodzieW korowodzie i na wodzieW korowodzie i na wodzie

Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straż Pożarnych
wraz z rybnicką Komendą Miejską Państwowej Straży Po-
żarnej byli organizatorami zawodów sportowo–pożarniczych
drużyn pożarniczych. Zawody składały się ze sztafety zadanio-
wej na dystansie 7x50 m oraz ćwiczeń bojowych. W grupie senio-
rów zwyciężyła drużyna OSP Ochojec, druga była OSP Kłoko-
cin, a trzecia OSP Gotartowice. Wśród drużyn młodzieżowych
w kategorii dziewcząt najsprawniejszą ekipą okazała się repre-
zentacja OSP Chwałęcice przed OSP Orzepowice i OSP Stodo-
ły. Wśród chłopców 1 miejsce zajęli strażacy OSP Kamień, przed
OSP Orzepowice i OSP Stodoły.

W obu kategoriach wiekowych wystartowały 24 drużyny stra-
żackie, a najlepsi otrzymali nagrody pieniężne na „dosprzętowie-
nie” swoich jednostek.

Strażak SamStrażak SamStrażak SamStrażak SamStrażak Sam
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Znane ze swojej różnorodnej działalności
Stowarzyszenie „Aktywna Dzielnica”
z Boguszowic organizuje kolejne przedsięwzięcie.
Tym razem zaprasza nauczycieli przedszkoli,

szkół podstawowych i średnich z naszego regionu do udziału
w konferencji naukowej i warsztatach.

 21 października o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Rybnika roz-
pocznie się regionalna konferencja naukowa pt. ,,U siebie – nad Odrą
i Wisłą – w Europie”. O zagadnieniach edukacji regionalnej i regionali-
zmie, nie tylko na Śląsku opowiedzą m.in. dyrektor muzeum w Żorach
Lucjan Buchalik, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Jankowicach Norbert
Niestolik oraz metodyk Alojzy Zimończyk. Wystąpi również Adam
Radosz z Regionalnego Ośrodka Kultury z Katowic, placówki, która
jest partnerem Stowarzyszenia w tym przedsięwzięciu. W programie kon-
ferencji planowane są również warsztaty dla nauczycieli, które poprowa-
dzi metodyk Jadwiga Tabor oraz występy zespołów regionalnych i eks-
pozycja prezentująca miasta naszego regionu. Wystawę swoich prac,
pt. „Rysowano ślońsko godka” pokaże też Kazimiera Drewniok.

Konferencja to efekt pozytywnie rozpatrzonego konkursu na zadania pu-
bliczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Ślą-
skiego w Katowicach. Jak mówi prezes stowarzyszenia Ewa Sowa, pomysł
konferencji zrodził się w ramach Boguszowickiej Skarbnicy Dziedzictwa Kul-
turowego Małych Ojczyzn, gdzie znajdzie się Śląska Izba Regionalna, Izba
Kultur Regionów Polski i biblioteczka, a organizowane będą lekcje muzeal-
ne i  warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli rybnickich szkół.

Więcej na temat konferencji w kolejnych numerach „GR”.      (S)

Prezydent Miasta Rybnika
poszukuje kandydata na stanowisko:

dyrektora
Środowiskowego Domu Samopomocy

dla Osób Chorych Psychicznie
w Rybniku

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

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

ISO 9001:2000

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji
i wymagań zamieszczone są na stronie internetowej

Urzędu Miasta:www.rybnik.pl

Książka zawiera rys historyczny Ziemi Rybnickiej
od prehistorii do lat powojennych XX wieku, mono-
grafie miejscowości położonych wokół Zalewu Ryb-
nickiego – dziś dzielnic Rybnika, rozdział poświęco-
ny elektrowni Rybnik”, i kolejny – dzieje kapliczek,
przydrożnych krzyży oraz rybnickich cmentarzy.

Na koniec – rozdział zatytułowany „Śladami osobli-
wości dziejów Ziemi Rybnickiej”, a w nim m.in. tek-
sty o buncie chłopów na początku XIX w., poszuki-
waniu węgla w Orzepowicach, tajemnicy grobu
dr Juliusza Rogera, ciotce papieża, prałacie ks. Szwe-
dzie i wielu innych ciekawych wydarzeniach i ludziach.

Praca opatrzona jest obszerną bibliografią, stano-
wiącą dla innych badaczy wartość samą w sobie.

Jedno ze źródeł swojej inspiracji Józef Kolarczyk
upatruje w patriotycznych tradycjach domu, w któ-
rym wyrastał, pielęgnowanych przez otoczenie zain-
teresowaniach dziejami swojej Małej Ojczyzny, przy-
wiązaniu do własnych korzeni. A pasja odkrywcy zro-
dziła się w nim w dalekim Iraku, gdzie w latach 1984–
1986, w ramach delegacji z macierzystego zakładu czy-
li  elektrowni „Rybnik” pracował. W wolnym czasie
podążał śladami starożytności i Biblii, zwiedzając Irak
i Jordanię. — Zdałem sobie sprawę, że dotykam ludz-

kiego dziedzictwa sprzed tysięcy lat,
a fascynacja tymi miejscami prze-
rodziła się w historyczną pasję, zwią-
zaną już z moją Małą Ojczyzną...
— zdradza J. Kolarczyk.

W dyskusji nad książką poruszo-
no temat wykorzystania treści tej
i innych publikacji lokalnych kro-
nikarzy i autorów dziejów najbliż-
szej okolicy do nauki o regionie
w placówkach oświatowych i wzbo-
gaceniu tzw. regionalnej ścieżki
edukacyjnej, by młodzież była
świadoma swojej kulturowej toż-
samości. Uczestnicy spotkania
widzą też potrzebę powstania mo-
nografii naszego miasta, a książka
Józefa Kolarczyka, z całym swoim

tematycznym bogactwem, mogłaby z powodzeniem
być jej częścią.

— Co czuje autor, kiedy na świat przychodzi jego
pierwsza książka? — zapytano J. Kolarczyka. — Cóż,
nie da się ukryć, że czuje dumę — odpowiedział.

(r)

O regionie i nie tylko...O regionie i nie tylko...O regionie i nie tylko...O regionie i nie tylko...O regionie i nie tylko...

Przechować dziedzictwo
„Biblioteczka wiedzy o Rybniku” wzbogaciła się o kolejną, cenną pozycję. Autorem książki

„Śladami przeszłości Ziemi Rybnickiej” jest Józef Kolarczyk, pochodzący z Rybnickiej
Kuźni historyk – pasjonat, od dwudziestu lat utrwalający dzieje swojej Małej Ojczyzny.

Autor książki Józef Kolarczyk i jej redaktorka Krystyna Kiereta.            Zdj.: r

Promocyjne spotkanie z autorem i osobami, dzię-
ki którym pokaźny tom mógł ujrzeć światło dzienne
zorganizowała Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Rybniku.

Dotychczasowe publikacje J. Kolarczyka na
łamach lokalnej prasy lub pozostające w maszynopi-
sach stanowią poważny przyczynek do poznania hi-
storii głównie tej części Rybnika, na którą składają
się dzielnice, dawniej wsie, okalające dziś Zalew Ryb-
nicki. Nie brakuje w nich jednak, podobnie jak
w omawianej książce, odniesień szerszych, mogących
wzbogacić wiedzę o całym mieście. Spotkanie, na któ-
re przybyło liczne grono zainteresowanych, popro-
wadziła Krystyna Kiereta, nauczycielka Gimnazjum
nr 3 w Rybnickiej Kuźni, prekursorka nauczania
o regionie w Rybniku, jednocześnie inspiratorka, do-
bry duch i redaktorka książki. A dodać trzeba, że wy-
dawnictwo „Scriba” z Raciborza wydało ją staraniem
Towarzystwa Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuź-
nia”. Trudno więc nie zauważyć, że dzielnica Rybnic-
ka Kuźnia wyrasta na centrum „studiów regional-
nych” w Rybniku. — Książka w żadnym razie nie jest
historycznym kompendium wiedzy o mieście, krąży
raczej, zgodnie z tytułem, śladami ludzi i wydarzeń,
w szersze dzieje wplata lokalne epizody. Jednak profe-
sjonalny, historyczny warsztat autora, który opiera się
na archiwalnych i bibliotecznych dokumentach, kro-
nikach, ale również bezpośrednich relacjach sprawia,
że pozycja ta stanie się poważnym źródłem wiedzy
o regionie — uważa K. Kiereta.
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Z pracowitości słyną Niemcy, Szwedzi, Ho-
lendrzy... Lżejszy stosunek do pracy mają

Hiszpanie, Włosi, Portugalczycy i... Polacy. Czy
to stereotyp, przypadek, a może istnieją jakieś
uwarunkowania zewnętrzne? Taki stan rzeczy tłu-
maczy się często położeniem geograficznym, tem-
peramentem, ale również tradycjami religijnymi
oraz przemysłowymi. Upraszczając, bardziej pra-
cowici są mieszkańcy tej części naszego kontynen-
tu, gdzie przeważa protestantyzm. Takie rozróż-
nienia nie wyczerpują jednak w pełni zagadnie-

nia, bo np. w hiszpańskim regionie Katalonia, do
pracy podchodzi się poważniej niż w pozostałych
częściach Hiszpanii, a zwłaszcza na południu.
Dzieje się tak dlatego, że Katalonia ma tradycje
przemysłowe; sytuacja wygląda podobnie w uprze-
mysłowionych północnych regionach Włoch np.
w Lombardii czy Ligurii, gdzie Włosi mniej się
spóźniają, są bardziej pracowici, oszczędni, dbają
o porządek...

Czym to tłumaczyć i czy takie rozróżnienie
w ogóle można udowodnić, czy można pokazać
konkretne tego przyczyny? Spróbujmy! Wydaje
się, że katolicy mają większe zaufanie do Opatrz-
ności, wierzą, że „jakoś to będzie!”, zaś protestanci
bardziej liczą na owoce własnej pracy – to ćwiczy

ich w pracowitości, planowaniu działania i oszczę-
dzaniu tego, co wypracowali. Protestanci więc,
ogólnie rzecz biorąc, są bogatsi. Natomiast tam
gdzie istnieje wielki przemysł, tam człowiek musi
się dostosować do rytmu fabrycznych maszyn, co
wymaga punktualności, systematyczności...  Prze-
mysł ćwiczy więc społeczności ku obyczajowi do-
brej pracy.

Z pracowitością Polaków bywa różnie. Czasa-
mi narzekamy, że jesteśmy narodem leniwym, ale
jednocześnie obserwujemy, jak całe rzesze Pola-

ków zadziwiają pracowitością na budowach w
Niemczech, plantacjach w Holandii czy podczas
winobrania we Francji. Z pewnością odpowied-
nią zachętą są godziwe zarobki. A więc pracuje-
my wtedy, gdy widzimy efekty swej pracy. Może-
my zatem mówić o pewnym charakterystycznym
polskim zrywie pracowitości w momentach szcze-
gólnych. (Podobne zrywy mają Polacy w sprawach
niepodległości, w kwestiach reform społecznych i
gospodarczych, w postanowieniach religijnych
itd.) Inaczej jest natomiast z obyczajem pracy na
co dzień. Polakom brakuje systematyczności, pla-
nowania, dokładności czy determinacji w osiąga-
niu sukcesu. To cechy typowe – jak wielu sądzi -
dla kraju o obyczajach katolickich oraz bez zna-

czących tradycji mieszczańskich i przemysłowych.
Tłumaczy to w pewnym sensie skomplikowana
polska historia, która odbierała często Polakom
wiarę w pracę własnych rąk. Taka była smutna
rzeczywistość chłopa pańszczyźnianego, tak też
było w XIX wieku, zwłaszcza na terenach zaboru
rosyjskiego. Tam pracowitość się nie opłacała,
więc cecha ta zamieniła się czasami w cwaniac-
two i kombinowanie. Podobne cechy zakorzenił
w Polakach okres beznadziejnych rządów komu-
nistycznych w latach 1945–1989. Skutki tego wi-
doczne są do dnia dzisiejszego. Dodatkowo – jak
już wspominaliśmy – brakuje nam tradycji prze-
mysłowych, może za wyjątkiem Łodzi, Pomorza,
Śląska i części Wielkopolski. Trzeba również pa-
miętać, że obyczaj pracy ukształtował się głównie
w europejskich środowiskach mieszczańskich,
a przecież Polska ma tradycyjną strukturę opartą

na rolnictwie i na tradycjach wiejskich. Do
takiego stanu w XVI i XVII wieku przy-
czyniła się polska szlachta, która, konku-
rując z mieszczaństwem, doprowadziła do
ograniczania a nawet upadku miast.

Nie może więc dziwić, że polski obyczaj
pracy bardziej podobny jest do włoskiego
niż holenderskiego. Jednych to irytuje, dru-
dzy żadnego problemu nie dostrzegają,
a jeszcze inni nazywają to polskim sposo-
bem na życie.

Są jednak regiony Polski, gdzie do pracy
podchodzi się trochę inaczej. Tak jest przy-
kładowo na Górnym Śląsku. Wszyscy pod-
kreślają zgodnie, że Ślązacy to lud praco-
wity! Dlaczego tak jest? Na Górnym Ślą-
sku już od średniowiecza istniały kopalnie
ołowiu, cynku, żelaza czy srebra, w których
Ślązacy uczyli się dyscypliny pracy. Kiedy
w XIX wieku na niespotykaną dotąd skalę
rozwinął się przemysł ciężki i wydobywczy,
pracodawcy poszukiwali przede wszystkim
sumiennych i fachowo przygotowanych
robotników i tylko tym stosunkowo dobrze
płacili. Takim sposobem przez ponad sto
lat Ślązacy wyćwiczyli się w dobrej robo-
cie. Następnie obyczaj dobrej pracy z fa-
bryk i kopalń przenosił się na życie codzien-
ne. Rodzice, życząc przecież dzieciom suk-
cesów, uczyli je dobrej roboty, egzekwując

tę naukę podczas prac domowych. Synowie uczy-
li się dobrej roboty od ojca, któremu pomagali w
smołowaniu dachu czy reperacji płotu, zaś dziew-
czyny – od matki, z którą razem gotowały, „sztry-
kowały” czy sprzątały. O porażce takiej nauki nie
mogło być mowy, bo jak się dostało „szmary po
rzici, to robota zaro szła lepij, a nauka drapcij do
gowy właziyła”.

Hasło, które charakteryzuje śląski obyczaj pra-
cy brzmi: „Nieważne co robisz, rób to doporząd-
ku!”. Ślązacy mają też swoje powitanie przy pra-
cy: „Boże pomogej!”, zaś odpowiada się: „Dej Pa-
nie Boże!”. Oby ten obyczaj dobrej śląskiej roboty
przetrwał jak najdłużej!

Tekst i zdj.: Marek Szołtysek

Śląska tradycja ma swoje powitanie przy pracy:  „Boże pomogej!”, zaś odpowiada się: „Dej Panie Boże!”.
Ale Ślązacy mają również wiele określeń stosowanych na nierobów: lebry, chachary, chadziaje, elwry, gizdy,
pierońskie niyroby, pryki, zgniyłki, zgniyluchy, panoczki, lynie, śmierdzirobotki, chlebusy, niyrobisie, gru-
chliki, haderloki...

Porównując różne narody pod względem ich stosunku do pracy
i obowiązków musimy przyznać, że Europa nie jest jednolita.
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Kontynuujemy nasz cykl, prezentujący stare zdjęcia przedstawiające losy Rybnika i ryb-
niczan na przestrzeni ostatnich 150 lat. Każda publikowana fotografia otrzyma swój numer.
Ułatwi to dyskusję z Czytelnikami na temat przedstawionych na zdjęciu wydarzeń, rzeczy i
osób. Zachęcamy więc Czytelników do wycinania tych stron i zbierania ich w segregatorze.

Ponadto proponujemy Czytelnikom współredagowanie cyklu – zachęcamy do przyno-
szenia do redakcji starych zdjęć będących świadkami minionych czasów. Najbardziej inte-
resujące zamieścimy w „GR”. Za każde zdjęcie wybrane do druku, zapłacimy 10,00 zł.
Sponsorem akcji jest Wydawnictwo „Śląskie ABC” z Rybnika. Za powierzone nam zdję-
cia – dziękujemy!

Zdjęcie 28/1
Prezentujemy anonimowe zdjęcie z Rybnika lub

najbliższej okolicy. Może ktoś rozpozna osoby sie-
dzące w jesiennym ogrodzie, na zdjęciu zrobionym
około 1935 roku. Na pierwszym planie widzimy
chłopców w odświętnych „ancugach”, co może
sugerować związek z początkiem roku szkolnego.

Zdjęcie 28/2
Żeńska drużyna koszykarek. Może ktoś rozpo-

zna na tym zdjęciu swoich znajomych? Do jakiej
szkoły chodziły te dziewczęta? A może to tylko zdję-
cie z meczu towarzyskiego na festynie? Fotografię
zrobiono 16 września 1928 roku.

Zdjęcie 28/3
Może ktoś zna tego śląskiego studenta? Na od-

wrocie zdjęcia jest napis: „Teofil, kolega Górno-
ślązak, 1921–1922”. Można wnioskować, że ta
data na odwrocie zdjęcia dotyczy roku szkolnego
oraz określa też czas wykonania tego zdjęcia.

Wielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album Rybnika
(cz. 28)

EE EEE
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28/328/2

Informacja od czytelników
Tadeusz Wilczyński z Rybnika na zdjęciu nr

26/3  („GR”, 5/2004) rozpoznał klasę swej zmar-
łej siostry Zofii Wilczyńskiej. Była to klasa gim-
nazjum szkoły Sióstr Urszulanek w Rybniku, do
której chodziły też Zofia Steckiewicz i Maria
Szewczyk. Zdjęcie pochodzi prawdopodobnie
z roku szkolnego 1936/37.
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Szczegółowych informacji udziela czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00
Punkt Informacji Miejskiej w Rybniku z siedzibą na Placu Wolności

tel. 42–29–400, e–mail: inforybnik@um.rybnik.pl lub rybnik@um.rybnik.pl
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— Dzisiejsza uroczystość jest okazją przypomnienia młodzieży o najważniejszych wartościach
– patriotyzmie bohaterstwie, rzetelności i wierności wobec przyjaciół i ojczyzny — mówiła dyrek-
tor placówki, informując też o organizowanych specjalnie dla uczniów lekcjach wychowaw-
czych i konkursach, w których młodzi ludzie wykazywali się wiedzą o patronie i harcerstwie
polskim. — W naszej szkole rozpoczęła działalność poczta harcerska, która obchodzi 40–lecie
istnienia, a niewątpliwym sukcesem jest powstanie drużyny harcerskiej — mówiła J. Myszor.
— Mamy nadzieję, że patriotyzm, bohaterstwo i poświęcenie harcmistrza Józefa Pukowca będzie
dla naszej młodzieży wzorem do naśladowania. Młodzi, którzy przybliżyli zebranym sylwetkę
patrona, przekonywali, że nie są pokoleniem pozbawionym ideałów. Do bohaterstwa J. Pu-
kowca nawiązał także zastępca prezydenta Jerzy Frelich, mówiąc o wartościach i ideałach,
jakimi się kierował i ludziach, którzy odegrali znaczącą rolę w jego życiu, jak Maksymilian
Basista, Feliks Biały czy... Adam Mickiewicz, którego słowa „...o ile polepszycie i powiększycie
dusze wasze, o tyle polepszycie prawa i powiększycie granice” – przypomniał.

Uroczystość była również okazją do wręczenia harcerskich odznaczeń i chust, a druh hm.
Jerzy Frelich otrzymał srebrny krzyż za zasługi dla ZHP. — Powiem w imieniu swoim i druha
Józka Pukowca – czuwaj druhny i druhowie — podsumowała komendant rybnickiego Hufca
ZHP Teresa Knura.

„Urodzinowe” świętowanie rozpoczęło się 18 września mszą świętą, w czasie której poświę-
cony został sztandar, ufundowany przez rodziców gimnazjalistów. Po nabożeństwie poczty
sztandarowe, harcerze, uczniowie i zaproszeni goście złożyli kwiaty pod pomnikiem poległych
w Chwałowicach, a następnie z towarzyszeniem orkiestry przeszli do budynku szkoły, gdzie
zaplanowano główne uroczystości. Dla wszystkich mieszkańców młodzież G nr 3 przygotowa-
ła również festyn z licznymi atrakcjami.

(S)

c.d. ze strony 13.

11 września świadectwo to dała młodzież, która wyru-
szyła z czterech stron miasta w kierunku bazyliki św.
Antoniego, by następnie już w „starym” kościele wziąć
udział w mszy świętej. Po jej zakończeniu młodzi ruszyli
z transparentami i... z piosenką na ustach na rybnicki
Rynek, gdzie dokonano intronizacji krzyża. Myślą prze-
wodnią „V Marszu dla Jezusa” było promowanie trzeź-
wości jako stylu życia i zachęcanie do porzucenia wszel-
kich zniewoleń, których przejawem jest m.in. alkoholizm.
Współcześnie młodzież nie dostrzega destrukcyjnego
wpływu uzależnienia, dlatego postanowiono zapoznać
ją ze świadectwami osób uwikłanych w alkoholowy na-
łóg. Stąd też obecność w Rybniku kapelana Związku
Podhalan w Polsce ks. Władysława Zązela, inicjatora
góralskich wesel bezalkoholowych, który z góralską
swadą i humorem mówił o tych trudnych sprawach. Jak
zwykle na rybnickim Rynku nie zbrakło muzyki – zagra-
ła kapela „Grojcowianie” prezentująca folklor górali
Beskidu Żywieckiego. Śpiewaną modlitwę przygotował
zespół, działający przy parafii św. Jadwigi na Nowinach.
Było też miejsce na chrześcijański przekaz w hip – hopo-
wym wydaniu, a to za sprawą koncertu „Full Power Spi-
rit”. Marsz zakończył Apel Jasnogórski i modlitwa w in-
tencji trzeźwości w kościele oo. Misjonarzy.

(S)

c.d. ze strony 26.

„Zostawili wszystko i poszli za Nim...”Wiek patrona
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W „Natalii...” zagrali amatorzy, choć część z nich występowała już przed
kamerami przy okazji innych produkcji Klubu Filmu Niezależnego. Na ma-
łym (a potem i dużym) ekranie pojawili się m.in. Martyna Tańska, Miro-
sław Woiński, Piotr Mitko, Jacek Bukartyk, Anna Hyła, Monika Ma-
zurek, Jacek Klimek, Bogusława Sznajder, Kamil Horzela i inni...

KFN przygotowuje się już do swojej „sztandarowej” imprezy, która z roku
na rok gromadzi coraz więcej miłośników kina. Mowa oczywiście o Ryb-
nickich Prezentacjach Filmu Niezależnego, które już po raz trzeci od-
będą się w DK Chwałowice, a dzięki którym młodzi i utalentowani twórcy
mogą zaprezentować swoje produkcje szerszemu gronu odbiorców. W ra-
mach imprezy pokazane zostaną filmy amatorskie o dowolnej tematyce,
w kilku konkursowych kategoriach – fabuła, eksperyment i film dokumental-
ny. Oceniana będzie treść filmu, walory artystyczne, estetyka i oryginalność.

Organizatorzy ogłosili również dodatkowy konkurs na najlepszy scena-
riusz krótkiego filmu fabularnego oraz na zdjęcia o tematyce filmowej.
KFN pokaże też swój najnowszy film „Jak przed wojną”, a gościem spe-
cjalnym III RPFN, które zaplanowano na 16–17 października, będzie
Kazimierz Kutz.

Członkowie Klubu Filmu Niezależnego mówią o sobie „grupa zapaleńców –
filmowców”. Ten zapał pozwala im organizować ciekawe imprezy i realizować
swoje filmowe pasje. Możemy je oglądać w „kablówce” i czytać o nich na stor-
nach www.klubfilmowy.prv.pl. A wszystko to z miłości do kina...                (S)

— Możliwość utrwalenia własnej twórczości przed opuszczeniem naszej placów-
ki, była dla tych dzieciaków dużym wydarzeniem... — mówił dyrektor. Na scenie
zaprezentowały się uzdolnione wokalnie uczestniczki Warsztatów Terapii Za-
jęciowej Justyna i Kasia, a w śląskiej „godce” – Krzysztof. Podopieczni Śro-
dowiskowego Domu Pomocy przybliżyli obecnym rolę tej placówki i miejsce,
jakie zajmuje ona w ich życiu, zaś jeden z nich zaprezentował swoją poetycka
twórczość. Podjęcie decyzji o publicznym wystąpieniu nie było dla tych ludzi
łatwe i świadczyć może o spełnianiu przez Dom jego zadania – otwarcia osób
z problemami psychicznymi na świat.  Z programem artystycznym wystąpili też
uczniowie z Gimnazjmn nr 9 i Szkoły Podstawowej 22 oraz zespoły Domu Kultury.

Zorganizowano też loterię fantową, z której dochód przeznaczono na funk-
cjonowanie niedobczyckich placówek. Przy okazji pracownicy Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej zbierali podpisy pod protestem przeciwko zmniejszaniu środ-
ków na ich finansowanie przez Państwowy Fundusz na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych i przerzucaniu tego obowiązku na samorządy gmin, które i bez tego
są już nadmiernie obciążone. Protest został wysłany do najważniejszych ośrod-
ków decyzyjnych państwa, a na 27 września w całym kraju, w tym w Rybniku,
szykuje się uliczna akcja protestacyjna.                                                          (r)

W odcinkach i nie tylko...W odcinkach i nie tylko...W odcinkach i nie tylko...W odcinkach i nie tylko...W odcinkach i nie tylko...
c.d. ze strony 23.

Integracyjnie w NiedobczycachIntegracyjnie w NiedobczycachIntegracyjnie w NiedobczycachIntegracyjnie w NiedobczycachIntegracyjnie w Niedobczycach
c.d. ze strony 23.


